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І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. Актуалност на изследването. Актуалността, новостта и научно-практическото 

значение на проблема с финансовата подкрепа за формирането на устойчива 

конкурентоспособност на земеползването на аграрните предприятия се дължи, на първо 

място, на факта, че съществуват редица противоречия, основните от които са както следва: 

(І) между настоящите изисквания на финансовата теория и политика към нивото на развитие 

на методологическите и научните основи на финансовото регулиране на формирането на 

устойчива конкурентоспособност на земеделските земи и съществуващото ниво на развитие 

на този научен проблем; (ІІ) между декларирането на идеята за защита на земята като 

национално богатство, осигуряването на устойчиво управление на почвата в селското 

стопанство и липсата на конкретни финансови механизми, насочени към нейното прилагане; 

(ІІІ) между обективно необходимия размер на финансовите ресурси за формиране на 

устойчива конкурентоспособност на земеползването на аграрните предприятия и реалното 

ниво на финансова подкрепа; и (ІV) между потенциалното (желателно) ниво на устойчива 

конкурентоспособност на земеползването на аграрните предприятия и реалното 

(действително постигнато), което е много по-ниско, отколкото е обективно необходимо за 

осигуряване на разширено възпроизводство и устойчиво развитие.  

Един от приоритетните вектори на съвременната украинска аграрна, финансова и 

екологична политика трябва да бъде адресиран към финансово-икономическите проблеми на 

рационално използване, защита, опазване и възстановяване на почвеното плодородие и 

предотвратяване на деградационните процеси, които са важни фактори за постигане на 

устойчиво развитие, повишаване на конкурентоспособността на аграрите предприятия и 

техните продукти за дълъг период, както и осигуряване на екологична, енергийна и 

продоволствена сигурност на нацията. Посочените проблеми не могат да бъдат решени без 

създаването на устойчив финансов интерес сред управителите на аграрните предприятия за 

прилагане на практики за устойчиво управление и жизнеспособност на иновативно-

инвестиционни проекти за опазване на почвите. 

Връзка на работата с научни програми, планове, теми, безвъзмездни средства. Темата 

на дисертационната работа отговаря на:  

1) приоритетните области на развитие на науката и технологиите, обявени със Закона 

на Украйна „За приоритетните области на развитие на науката и технологиите” (с 

измененията от 16 януари 2016 г.): (І) фундаментални научни изследвания по най-важните 

проблеми на развитието на научно-техническия, социално-икономическия, социално-

политическия и човешкия потенциал за осигуряване на конкурентоспособност на Украйна в 

света и устойчиво развитие на обществото и държавата; (ІІ) рационалното управление на 

природата и приоритетните тематични области на научните изследвания, обявени в Решение 

на Министерския съвет на Украйна от 6.09.2016 г. „За одобряване на списъка с приоритетни 

тематични области на научните изследвания и научно-техническите разработки до 2020 г.” 

(а) фундаментални изследвания на актуалните проблеми на социалните и хуманитарните 

науки; (b) технологии за рационално използване на почвата и защита на нейното плодородие;  

2) параграфи 4.1.2, 4.3.1, 3.1.9, 3.1.16 и 3.1.25 от „Основни научни направления и 

главни проблеми на фундаменталните изследвания в областта на природните, техническите и 

хуманитарните науки за 2014–2018 г.”, одобрено с Резолюцията на Съвета на председателите 

на Академиите на науките на Украйна от 11 юли 2014 г.; 

3) Концепцията за борба с ерозията и опустиняването на земите и Националния план за 

действия за борба с деградацията и опустиняването на земята (30 март 2016 г.), фокусиран 

върху изпълнението на решенията на Конференцията на ООН за устойчиво развитие Рио + 

20, одобрен през 2015 г. Общото събрание на ООН постави нови цели за устойчиво развитие 

до 2030 г., като прилагането на Конвенцията на Организацията на обединените нации за 

борба с опустиняването по-специално се стреми да постигне неутрално ниво на деградация 

на земята в света. 
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Основите на изследването отговарят на основните глобални и национални насоки и 

цели на дейност и Плана за изпълнение на глобалното почвено партньорство и неговите 

регионални партньорства за почвата, Парижкото климатично споразумение, Концепцията за 

прилагане на държавната политика в областта на изменението на климата до 2030 г. 

(7 декември 2016 г.), Плана за мерки за изпълнение на Концепцията за изпълнение на 

държавната политика в областта на изменението на климата до 2030 г. (6 декември 2017 г.), 

Принципиалните основи (стратегии) на държавната екологична политика на Украйна до 

2030 г. в контекста на асоциирането на Украйна с ЕС. 

Дисертацията е подготвена в съответствие с плановете за фундаментални и приложни 

научно-изследователски работи на Национален научен център „Институт по почвознание и 

агрохимия „А. Н. Соколовски“ (ННЦ „ИПА“) в рамките на програмата за научни 

изследвания на Националната академия на аграрните науки на Украйна (ПНИ НААН) 

01 „Плодородие, защита и рационално използване на почвата” (2011–2015), задачата 

„Разработване на методически подходи и инструменти за създаване и трансфер на иновации 

в областта на защитата и рационалното използване на почвата” (№ s. r. 0111U002993), която 

включва научно-методическите основи за определяне на конкурентоспособността на 

иновативните продукти и аргументира икономическата ефективност на прилагането на 

иновативни почвозащитни открития в аграрното производство; „Икономическа подкрепа за 

възстановяване на почвеното плодородие и трансфер на иновации в областта на опазването и 

рационалното използване на почвите” (№ s. r. 0114U003066), в която авторът като основен 

изследовател е разработил концептуални основи и предложения за подобряване на 

финансово-икономическия механизъм за възстановяване на плодородието на почвите и 

институционално осигуряване на рационалното използване на почвените ресурси, както и 

аргументирани икономически и институционални аспекти на трансфера на иновации в 

областта на опазването и рационалното използване на почвите; ПНИ НААН 1 „Почвени 

ресурси: прогноза за развитие, балансирано използване и управление” (2016–2020), задачата 

„Аргументиране на научно-методологическите основи за определяне на икономическата 

ефективност на използването на иновации в областта на защитата и рационалното 

използване на почвените ресурси” (№ s. r. 0116U000583), в която авторът като главен 

изследовател е разработил теоретико-методологически основи за определяне на 

ефективността на използването на иновации в областта на опазването и рационалното 

използване на почвените ресурси; научно-методическите и приложни основи за оценка на 

икономическата ефективност на финансирането на инвестиционни иновационни проекти за 

мелиорация на почвата и рекултивация. 

Изследването е свързано с тематиката на научно-изследователските трудове на 

„Харковския национален аграрен университет „В. В. Докучаев”, по-специално „Теоретико-

методологическо осигуряване на повишаването на конкурентоспособността на аграрните 

предприятия и развитието на поземлените отношения” (2011–2015, № s. r. 0111U005800) на 

катедра „Управление на производството и агробизнеса“, в която авторът на дисертацията е 

разработил препоръки за формиране на конкурентоспособност на аграрните предприятия и 

възстановяване на почвеното плодородие; „Научно-методическо осигуряване на бизнеса, 

маркетинга и логистичната дейност на предприятия от агро-хранителния комплекс и 

развитие на поземлените отношения на инвестиционно-иновативни основи (2016–2020, 

№ s. r. 0116U000001) на катедра „Маркетинг, бизнес и организация на производството“, в 

което авторът аргументира инвестиционните детерминанти за формиране на 

конкурентоспособност на аграрните предприятия върху основите на рационалното 

земеползване. 

Някои резултати от изследванията са получени при изпълнение на спечелената 

безвъзмездна финансова помощ на президента на Украйна, предназначена да подпомогне 

научните изследвания на млади учени през 2018 г. „Екологични и икономически основи на 

формиране на стратегически направления в развитието на нисковъглеродно използване на 

земята за укрепване на климатичната устойчивост” (№ s. r. 0118U006465). 
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Изследването е свързано и с реализиране на грантовия проект „Разработване на модел 

за системно управление на плодородния потенциал на почвените ресурси на Украйна в 

пазарните условия с последващо внедряване в обществената дейност на Обществена 

организация „Украинско общество на учените-педолози и агрохимици”) и в практиката на 

земеползване” (№ ARDS-G1-15) в рамките на Програмата „Подкрепа на селското стопанство 

и развитие на селските райони (ARDS) в Украйна” на Американската агенция за 

международно развитие (USAID). В рамките на проекта авторът изготви финансово-

икономическо обосноваване на Регионалната програма за опазване на почвите и 

възстановяване на тяхното плодородие. 

Някои резултати бяха получени по време на международния стаж на автора, по-

специално в курса по икономика на деградацията на земята, направление „Опции и начини 

на действие: взаимодействие със заинтересовани страни”, организиран от Глобалната 

инициатива за устойчиво използване на земята The ELD (Германия, 2015), както и научния 

стаж във Вроцлавския университет по околна среда и наука за живота в рамките на 

стипендията на професор С. Толпа (Полша, 2016). 

2. Цел и задачи. Основната цел на нашите изследвания е да разработим теоретични и 

методологически основи и концептуални подходи и да обосновем практически предложения 

за финансова подкрепа за формиране на устойчива конкурентоспособност на земеползването 

на аграрните предприятия. 

В съответствие с целта бяха определени следните групи задачи: 

(1) обосновка на теоретичната основа на финансовата подкрепа за формиране на 

устойчива конкурентоспособност на земеползването на аграрните предприятия; 

(2) разработване на методологичната основа за финансова подкрепа за формиране на 

устойчива конкурентоспособност на земеползването на аграрните предприятия; 

(3) проучване на състоянието и финансовите проблеми на формирането на устойчива 

конкурентоспособност на земеползването на аграрните предприятия; 

(4) обосновка на стратегическите приоритети на финансовата подкрепа за формиране 

на устойчива конкурентоспособност на земеползването на аграрните предприятия; 

(5) определяне на ефективността на финансовата подкрепа за формиране на устойчива 

конкурентоспособност на земеползването на различни нива. 

3. Предмет и обект. Предмет на изследването е наборът от теоретични, 

методологически и практически основи на финансовата подкрепа за формиране на устойчива 

конкурентоспособност на земеползването на аграрните предприятия в Украйна. 

Обект на изследването са процесите на финансова подкрепа за формиране и 

повишаване на устойчивата конкурентоспособност на аграрните предприятия на базата на 

устойчиво управление на почвата. 

4. Общата хипотеза на проучването се основава на предположението, че в условията 

на недостиг на финансови ресурси е възможно формирането на устойчива 

конкурентоспособност на земеползването на аграрните предприятия при условие, че е 

осигурена адекватна финансова подкрепа за прилагането на устойчиво управление на 

почвите и устойчиво интензифициране на производството, което ще допринесе не само за 

осигуряване на тяхната устойчива конкурентоспособност, но и за постигане на неутралитет 

на деградацията на земята и адаптиране към изменението на климата. 

Общата хипотеза се конкретизира по следния начин: 

(1) мерките за борба с деградацията на почвата е по-вероятно да бъдат приети, ако на 

участниците са известни загубите от бездействие и разходите за действие (устойчиво 

управление на почвата) и ефективността от предприемането на тези мерки; 

(2) дори в условия на дефицит на финансови ресурси аграрните предприятия са ги 

използвали по различен начин, което осигурява формирането на различни нива на устойчива 

конкурентоспособност; 

(3) съществува връзка между стойността на субиндексите и нивото на устойчива 

конкурентоспособност на аграрните предприятия (SCI), като най-голямо положително 
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въздействие върху SCI оказва субиндексът на конкурентоспособността по доходност. От 

своя страна решаващата роля за формирането на конкурентоспособността чрез добива 

принадлежи на сумата от оперативните (производствени) разходи на хектар; 

(4) увеличаването на площта на ерозираната обработваема земя има отрицателно 

въздействие върху финансовите резултати (брутното производство на растениевъдството и 

приходите от продажбата му) на аграрните предприятия; 

(5) съществува положителна корелация между факторите на плодородието на почвата, 

качеството на почвата, качеството на земята и климатичните условия и индексите и 

субиндекса на устойчивата конкурентоспособност на аграрните предприятия; 

(6) зависимостта между нивото на финансово подпомагане (разходи за инвестиции на 

хектар) и индексите и субиндексите на устойчивата конкурентоспособност на аграрните 

предприятия е положителна. Зависимостта на добива от оперативните (производствени) 

разходи на хектар се формира при условията на действие на икономическия закон за 

намаляваща възвръщаемост; 

(7) въвеждането на иновативни практики и проекти за устойчиво управление на 

почвите е по-вероятно да бъде прието, ако на участниците е известна ефективността на 

тяхното финансиране на различни йерархични нива и инвестиционната привлекателност на 

използването на земеделска земя. 

5. Теоретична и методологична основа. Методологическо основание на изследването 

са основните постановки на институционалната икономическа теория; по-специално 

теорията на финансите с нейните съвременни компоненти: финансиране на селското 

стопанство, устойчиво финансиране, финансиране на климата и зелено финансиране; 

икономика на земеделието и околната среда; финансово управление; проучвания на местни и 

чуждестранни учени за земеделските финанси и устойчивото управление на почвата. 

Системният, ситуационният, интердисциплинарният и синергетичният подходи към 

финансовите явления са методологически ключови точки на това изследване. 

6. Използвани методи. За постигане на целта използвахме следните методи на 

изследване: абстрактно-логически, по-специално техники като анализ и синтез, индукция и 

дедукция за теоретични обобщения и формулиране на заключения, усъвършенстване на 

концепции, свързани с предмета на изследването; изчислителни-аналитични и изчислителни-

еквивалентни – чрез оценка на икономическата ефективност на финансиране на 

инвестиционни и иновационни проекти и практики за устойчиво управление на почвата, 

както и анализ на финансовите разходи и ползи от използването на органични торове; 

картографски – за изграждане на картограми; клъстерен анализ – по време на проучването на 

инвестиционната привлекателност на използването на земята и устойчивата 

конкурентоспособност на аграрните предприятия; корелационен и регресионен анализ – за 

определяне на връзката между деградацията на почвата и аграрната производителност и 

финансовите резултати на аграрните предприятия, нивото на финансова подкрепа и 

конкурентоспособност на стопанствата, качеството на земите и устойчивата 

конкурентоспособност и за идентифициране на зависимостите; иконометрично моделиране – 

за разработване на линейни и квадратични иконометрични модели на зависимостта на 

устойчивата конкурентоспособност на аграрните предприятия от основните фактори; анализ 

на обхвата на данни (DEA) – за оценка на техническата, разпределителната, общата 

ефективност и конкурентоспособността на аграрните предприятия; производствена функция 

на Коб-Дъглас – за оценка на финансовата подкрепа за устойчива конкурентоспособност и 

определяне на приоритетите за увеличаване на финансовата подкрепа; икономико-

статистически, по-специално техники като статистическо групиране, стандартизация и 

нормализиране на показателите – за оценка на устойчивата конкурентоспособност на 

земеползването, развитието на регионите и анализ на въздействието на някои фактори върху 

устойчивата конкурентоспособност на предприятията; дискриминационен анализ – 

разработване на математически модел за класифициране на предприятията по индекса на 

устойчивата конкурентоспособност; експертна оценка – за парична оценка на загубите от 
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деградацията на почвата и нивото на съответствие с принципите на устойчиво управление на 

почвата; графо-аналитичен – за визуално представяне на изследваните явления, процеси, 

разкрити зависимости и получени резултати; математическо изравняване на динамичните 

серии – за идентифициране на тенденциите в промените и прогнозиране на нивото на 

финансова подкрепа за формиране на устойчива конкурентоспособност на земеползването на 

аграрните предприятия; матричен анализ на данни (който е част от метода на аналитичния 

йерархичен процес) – за обосноваване на стратегическите приоритети на финансовата 

подкрепа за устойчиво управление на почвата; монографски – по време на изучаването на 

отделни явления, процеси; нормативен – за изчисляване на нормативните разходи; PESTEL 

анализ – по време на проучването на факторите за инвестиционна привлекателност на 

използването на земята; социологическо проучване – за определяне на статута и най-

съществените проблеми, които пречат на трансфера на иновации в аграрните предприятия. 

7. Информационна база. Изследването се основава на изходни материали, получени от 

базата данни на Световната банка, Организацията по храните и земеделието, Държавната 

статистическа служба на Украйна, Националната банка на Украйна, Държавната служба на 

Украйна по геодезия, картография и кадастър; материали от проучвания на аграрни 

предприятия и данни на публични аграрни фирми; материали на ННЦ „ИПА“, Държавна 

институция „Институт за защита на почвите на Украйна”; резултати от експертни оценки и 

собствени изследвания. Като емпирична основа беше използвана икономическата база данни 

за 5597 аграрни предприятия, разположени в Украйна. 

8. Степен на разработеност на проблема. Теорията и методологията за финансово 

подпомагане на дейността на аграрните предприятия се изследват в публикациите на: 

Awunyo-Vitor (2018), Bachev (2005), Barry and Robison (2011), Boshkilov (2017), Botvina 

(2011), Brzozowska et al. (2017), Demianenko (2007; 2014), Hudz (2007), Iatsukh (2018; 2019), 

Khudolii, (2017), Manta (2019), Oliynyk-Dunn et al. (2017; 2019), Soliwoda (2019), Stetsiuk 

(2008; 2014), Stoichkova et al. (2017), Tanklevska (2010; 2019), Zelisko (2014). Икономическите 

аспекти на оценката на деградацията на земята и обновяването и възстановяването на 

плодородието на почвата се изследват в работите на: Baliuk et al. (2012; 2013), von Braun 

(2016), Chumachenko (2009), Dvoretskiy (2011), Bernoux et al. (2014), Johannes (2009), 

Kazakova (2015), Korchynska (2008; 2014), Nkonya (2011; 2016), Novikov (2013), Medvedev 

(2003; 2015; 2017), Pechenkina (2013), Orr et al. (2017), Popova (2013), Tarariko (2011) и др. 

Въпреки това много финансови аспекти на този многостранен проблем все още не са 

разрешени и изискват специфични проучвания. Проблемът с устойчивото управление на 

почвата е сред най-актуалните проблеми в света (Adeyolanu и Ogunkunle (2016); Ansong 

Omari et al. (2018); Baritz et al. (2018); Ginzky et al. (2018); Helming et al. (2018); Osman (2018); 

Rojas and Caon (2016); Vargas et al. (2016). В Украйна обаче този въпрос е в своя начален етап 

на изследване. Проблемът с конкурентоспособността на аграрните предприятия се изследва в 

документите на: Bachev (2012), Kostadinov (2014; 2015), Józwiak (2014), Kowalski, Wigier 

(2014), Kulawik (2016), Nepochatenko (2016), Nykolyuk (2016) и др. В същото време липсват 

публикации, които разглеждат въпросите на финансовата подкрепа за формиране на 

устойчива конкурентоспособност на земеползването на аграрните предприятия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

ІІ. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Обемът и структурата на дисертацията се определят от целта, задачите и логическата 

последователност на изследването. Структурно дисертацията се състои от увод, пет глави, 

включително 26 параграфа, заключение, справка за основните приноси и практическа 

стойност, приложения, библиография. Дисертацията е разработена в обем от 880 страници, 

от които 665 страници с основен текст. Основният текст съдържа 197 таблици и 110 фигури. 

Хабилитационната теза съдържа 11 приложения с общ обем 124 страници. Списъкът на 

литературата се състои от 877 заглавия.  

 

 

СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

УВОД 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА ЗА 

ФОРМИРАНЕТО НА УСТОЙЧИВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА 

ЗЕМЕПОЛЗВАНЕТО НА АГРАРНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 1.1. Теоретична концепция за финансова подкрепа за формиране на устойчива 

конкурентоспособност на земеползването на аграрните предприятия. 

 1.2. Методологически подходи за проучване на финансовата подкрепа за формиране на 

устойчива конкурентоспособност на аграрните предприятия на базата на устойчиво 

управление на почвите. 

 1.3. Концепцията за устойчиво управление на почвата в украинското селско стопанство 

като предпоставка за програмно-целево финансиране. 

 1.4. Международен финансов бенчмаркинг на устойчивата конкурентоспособност на 

селското стопанство в контекста на европейската интеграция на Украйна. 

 Изводи към глава 1. 

ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ОСНОВИ НА ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА ЗА 

ФОРМИРАНЕТО НА УСТОЙЧИВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА 

ЗЕМЕПОЛЗВАНЕТО НА АГРАРНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 2.1. Методологическа концепция за финансово регулиране на формирането на 

устойчива конкурентоспособност на земеползването на аграрните предприятия. 

 2.2. Методология за оценка на устойчивата конкурентоспособност на земеползването на 

аграрните предприятия. 

 2.3. Методология за финансова оценка на загубите от деградацията на почвата в 

аграрните предприятия. 

 2.4. Методология за оценка на инвестиционната привлекателност на земеделските земи. 

 2.5. Методология за оценка на ефективността на финансирането на проекти за 

подобряване на качеството на почвата и рекултивация на земята – за устойчива 

конкурентоспособност. 

 Изводи към глава 2. 

ГЛАВА 3. ФИНАНСОВИ ПРОБЛЕМИ НА ФОРМИРАНЕТО НА УСТОЙЧИВА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ЗЕМЕПОЛЗВАНЕТО НА АГРАРНИТЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 3.1. Съвременно състояние и проблеми на формиране на устойчива 

конкурентоспособност на земеползването на аграрните предприятия в условия на 

недостиг на финансови ресурси. 

 3.2. Зонални особености на формиране и резерви за повишаване на устойчивата 

конкурентоспособност на земеползването на аграрните предприятия. 

 3.3. Тенденции и възможности за финансова подкрепа за формиране на устойчива 

конкурентоспособност на земеползването на аграрните предприятия. 

 3.4. Финансова оценка на загубите от деградацията на почвата в аграрните предприятия. 
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 3.5. Иконометрично моделиране на въздействието на ерозията на почвата върху 

финансовите резултати на аграрните предприятия. 

 3.6. Устойчиво управление на почвите в условията на опасност от ветрова ерозия: 

ангажиране на заинтересованите страни за търсене на финансиране на проекти. 

 Изводи към глава 3. 

ГЛАВА 4. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ НА ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА ЗА 

ФОРМИРАНЕТО НА УСТОЙЧИВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА 

ЗЕМЕПОЛЗВАНЕТО НА АГРАРНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 4.1. Формиране на устойчива конкурентоспособност на аграрните предприятия при земи 

с различно качество в условията на разнообразна финансова подкрепа на тяхната 

дейност. 

 4.2. Фискално регулиране на формирането на устойчива конкурентоспособност на 

земеползването на аграрните предприятия и развитието на селските райони. 

 4.3. Формиране на стратегически приоритети на финансовата подкрепа за устойчиво 

управление на почвите. 

 4.4. Концептуализация на устойчивото управление на почвения органичен въглерод 

като стратегически (глобален) приоритет на финансова подкрепа. 

 4.5. Анализ на финансовите разходи и ползи от използването на течни органични 

торове, биохумус и минерални торове. 

 4.6. Потенциални източници за финансиране на мерки за устойчиво управление на 

почвата. 

 Изводи към глава 4. 

ГЛАВА 5. ЕФЕКТИВНОСТ НА ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА ЗА ФОРМИРАНЕ НА 

УСТОЙЧИВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ЗЕМЕПОЛЗВАНЕТО НА 

РАЗЛИЧНИ НИВА 

 5.1. Прогноза за финансовата подкрепа за устойчиво интензифициране на 

земеползването въз основа на трансфера на иновации в опазването на почвите в 

аграрните предприятия. 

 5.2. Влияние на концентрацията на земята върху формирането на финансовите 

резултати на аграрните предприятия. 

 5.3. Инвестиционна привлекателност на използването на земеделска земя и нейното 

подобряване в контекста на въвеждането на пазар на земята. 

 5.4. Прогнозна икономическа ефективност на финансирането на иновационни и 

инвестиционни проекти за устойчиво управление на почвите. 

 5.5. Ефективност на финансирането на практики за устойчиво управление на почвите на 

микро, мезо и макро ниво. 

 Изводи към глава 5. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

АВТОРСКИ ПРИНОСИ И ПРАКТИЧЕСКА СТОЙНОСТ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

БИБЛИОГРАФИЯ 
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III. ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Глава 1. Теоретични основи на финансовата подкрепа за формирането на устойчива 

конкурентоспособност на земеползването на аграрните предприятия 

1.1. Теоретична концепция за финансова подкрепа за формиране на устойчива 

конкурентоспособност на земеползването на аграрните предприятия. Необходимостта от 

преодоляване на глобалните проблеми (продоволствената сигурност, деградация на земята, 

изменение на климата и др.) и постигането на целите за устойчиво развитие формира нови 

вектори на финансови изследвания, финансова и екологична политика, както и бизнес 

практика. Водени от принципа „Мислете глобално, действайте локално”, в това проучване се 

опитахме да идентифицираме възможни насоки за финансова подкрепа за решаване на тези 

проблеми в украинското земеделие. Обобщена е теоретичната концепция за финансова 

подкрепа за формиране на устойчива конкурентоспособност на земеползването на 

земеделските предприятия (фиг. 1). 

 
 

Фиг. 1. Логико-семантичен модел на теоретичната концепция за финансова подкрепа за 

формиране на устойчива конкурентоспособност на земеползването на аграрните предприятия 

Източник: авторът. 
Финансите на аграрни предприятия са система от икономически отношения, свързани с 

формирането, разпределението и използването на приходи и парични средства за изпълнение 

на функциите и задачите на стопанските субекти и осигуряване на условия за разширено 

възпроизвеждане. Обобщаването на теоретичния анализ позволи да се формират принципите 

на организация на финансовата подкрепа за формиране на устойчива конкурентоспособност 

на земеползването на аграрните предприятия: законност, достатъчност, навременност, 

ефективност, диверсификация на източниците, планиране, адаптивност, икономическа 

ефективност, контрол на разходите. Въз основа на прегледа на публикации за устойчиви 

финанси, климатични финанси и зелени финанси, публикувани в списания, индексирани от 

Scopus между 1981 и 2019 г., ние идентифицирахме (1) тенденция към бързо увеличаване 

(особено от 2011 г.) на броя на публикациите в света (лидери са САЩ, Обединеното 

кралство, Китай и Германия) и (2) пропуските в изследванията в украинската литература 

(само 13, 1 и 3 документа бяха публикувани през анализирания период), които все още не са 

разгледани. В същото време около 70% от тези научни публикации са се появили през 

последното десетилетие (2010–2019 г.), включително: за израза „устойчиви финанси” – 

70,5% (3418 документа); за израза „климатични финанси” – 76,0% (1921 документа); за 

израза „зелени финанси” – 76,9% (925 документа). Всичко това убедително свидетелства за 

уместността, научната новост и практическата стойност на нашите изследвания. 

В този раздел е представен анализът на най-често срещаните и/или перспективни 

външни източници на финансови ресурси (банково кредитиране, аграрни постъпления, 

финансов лизинг, клъстер механизъм на финансиране, бюджетна подкрепа) за финансиране 

на формирането на устойчива конкурентоспособност на земеползването на аграрните 

предприятия, както и финансовите технологии и банковите иновации. За разлика от страните 
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– членки на ЕС, Украйна на настоящия етап трябва да разчита на собствените си финансови 

ресурси, което поставя украинските аграрни предприятия в неравностойни условия на 

конкуренция в сравнение с европейските земеделски производители. 

Понятието „устойчива конкурентоспособност на земеползването на аграрните 

предприятия“ беше въведено в научно обращение, като се предлага то да се разбира като 

интегрална сравнителна особеност, която характеризира способността на нейните модели на 

земеползване да се конкурират успешно с подобни модели на други предприятия на микро, 

мезо, макро и глобално ниво според технологични, финансови, маркетингови, екологични и 

социални критерии. Въз основа на това е разработен триизмерен теоретичен модел на 

структурно-системната концепция за „устойчива конкурентоспособност на земеползването 

на аграрните предприятия“ (фиг. 2). Предложеният модел е теоретична платформа за 

методологичните и емпиричните компоненти на нашето изследване на финансовата 

подкрепа. 

 
Фиг. 2. Теоретичен модел на структурата на концепцията за устойчива 

конкурентоспособност на земеползването на аграрните предприятия 
Източник: авторът. 

И така, финансирането за формиране на устойчива конкурентоспособност на 

земеползването на аграрните предприятия е цялостен подход за постигане на целите за 

устойчиво развитие, по-специално постигане на неутрална деградация на земята. Този 

холистичен подход ни позволява да разработим и въведем системно финансово решение 

относно финансовата регулация и да определим стратегическите приоритети за осигуряване 

на финансови ресурси за формиране на устойчива конкурентоспособност на земеползването 

на аграрните предприятия. 

1.2. Методологически подходи за проучване на финансовата подкрепа за формиране на 

устойчива конкурентоспособност на аграрните предприятия на базата на устойчиво 

управление на почвите. Този раздел: (1) подчертава методологията на икономическото 

проучване на финансовата подкрепа за формиране на устойчива конкурентоспособност на 

земеползването на аграрните предприятия, (2) показа стратегическата роля на украинските 

черноземи като фактор за глобалната продоволствена сигурност и конкурентоспособността на 

селското стопанство, и (3) представя неортодоксалната парадигма на формирането на 

устойчива конкурентоспособност на аграрните предприятия, основаваща се на устойчиво 

управление на почвите. Установява се същността на интердисциплинарността във 

формиращия контекст на съвременната изследователска парадигма в областта на 

финансирането на селското стопанство. 
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Концептуалната идея на изследването е, че в съвременните реалности е възможно 

формирането на устойчива конкурентоспособност на аграрните предприятия чрез въвеждане 

на устойчиво управление на почвите. Разбира се, всичко това може да се направи само с 

адекватна финансова подкрепа и създаване на подходящи институционални механизми. 

Предложената парадигма отразява стратегическата ни визия (оптимален вариант) – 

формирането на конкурентоспособност. За съжаление на практика в Украйна доминира 

традиционната парадигма за формиране на конкурентоспособност „в замяна на почвеното 

плодородие“. Това води до деградация на почвата и свързани финансови загуби. 

Методологичната концепция на парадигмата включва: (1) основни методологични 

подходи за проучване на финансовата подкрепа за устойчиво управление на почвата при 

формиране на конкурентоспособност на аграрните предприятия: системни, ситуационни, 

интердисциплинарни, синергични; (2) специфични (специални) методологични подходи за 

устойчиво управление на почвата в селското стопанство: процесуален, системен, 

ситуационен, екосистемен, пространствено-диференциран, адаптивен. Теоретичната 

концепция включва следните основни компоненти: (1) научни разпоредби и теории: аграрна 

икономика, аграрно финансиране, икономика на околната среда, управление на околната 

среда, социална-икономика, икономика на деградацията на земята; (2) икономически закони: 

закон за намаляващата възвръщаемост, закон за концентрацията на производството, закон за 

синергията; (3) концепции: устойчиво развитие на селското стопанство, многофункционално 

земеделие, многофункционално използване на земята; (4) концептуално-категориален 

апарат: устойчиво финансиране, устойчива конкурентоспособност на аграрните 

предприятия, устойчиво използване на земята, устойчиво управление на почвите, устойчиво 

интензифициране и др. Проектно-технологичната концепция включва: (1) иновативни 

технологии и практики за устойчиво управление на почвите; (2) устойчива интензификация 

на използването на земеделските земи; (3) трансфер на иновации и инвестиционна 

привлекателност на използването на земеделска земя; (4) иновационни и инвестиционни 

проекти за устойчиво управление на почвите. 

Дефиницията на понятието „финансова подкрепа за формиране на устойчива 

конкурентоспособност на земеползването на аграрните предприятия“ се предлага от 

позицията на следните методологически подходи: (1) системен (система от финансови 

отношения за търсене, привличане, разполагане и използване на финансови ресурси на всеки 

етап от формирането на тази конкурентоспособност и подбор на подходящи източници и 

форми за тяхното финансиране с цел най-пълно задоволяване на финансовите нужди на тези 

предприятия); (2) ситуационен (представлява динамична комбинация от различни форми, 

методи и инструменти за привличане на финансови ресурси за устойчиво развитие на 

стопанските субекти под постоянно променящото се влияние на външни и вътрешни фактори 

на финансовата и институционалната среда); (3) интердисциплинарен (представлява набор от 

мерки, предвиждащи прилагането на механизми, методи, средства, инструменти и техники за 

финансово, инвестиционно, иновативно, управление на проекти, насочени към мобилизиране 

и увеличаване на потока на финансови ресурси и инвестиране в устойчиво (интелигентно) 

използване на земята за постигане на целите на устойчивото развитие и повишаване на 

устойчивата конкурентоспособност); и (4) синергичен (сложна, нелинейна, динамична 

функционална система за формиране и използване на финансови ресурси, като се вземат 

предвид поставените цели на устойчивото развитие за постигане на синергичен ефект). 

Методологическият анализ и синтезът на проучванията ни позволиха да разгледаме 

програмно-целевия подход като ефективен механизъм за финансиране на държавни 

(национални) целеви програми за опазване на почвата при ограничените възможности на 

украинския бюджет. 

1.3. Концепцията за устойчиво управление на почвата в украинското селско 

стопанство като предпоставка за програмно-целево финансиране. Структурно-

функционалният анализ и синтез ни позволиха да разработим за първи път концептуална 

рамка за устойчиво управление на почвите в аграрните предприятия, като вземем предвид 
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предложената неортодоксална парадигма, която се състои от следните блокове: целеви блок, 

предметно-обектен блок, концептуален блок, функционален и поддържащ блок, 

организационно-технологичен блок, блок за оценка на резултата. 

Този раздел разглежда цялостната концепция на автора за устойчивото управление на 

почвите в украинското земеделие като предпоставка за програмно-целево финансиране. 

Мисията на тази концепция е следната: определянето и поетапното изпълнение на набор от 

стратегически направления, механизми и мерки за постигане на неутрално ниво на 

деградация на почвата на земеделските земи и увеличаване на почвените екосистемни услуги 

чрез създаване на институционална среда за устойчиво управление на почвите чрез 

икономически, правни, финансови и други инструменти ще допринесе за формирането на 

устойчива конкурентоспособност на аграрните предприятия. Основните насоки (мерки) за 

постигане на стратегически цели на тази концепция са следните: подобряване на 

институционалната, информационната, консултантската, технологичната, научната, 

кадровата и финансовата подкрепа. Финансирането на мерки за устойчиво управление на 

почвата се предлага да се осъществява от държавния и местните бюджети; фондове за 

иновации и инвестиции, включително международни; средства за опазване на околната среда 

на всички нива; агробизнеса; благоприятни краткосрочни и дългосрочни заеми; секторната 

бюджетна подкрепа на Европейския съюз и международна техническа помощ; лизинг и 

други източници, предвидени от закона. Възможно е едновременно използване на няколко 

източника. С оглед на ограничените финансови ресурси в държавата при определяне размера 

на средствата за прилагане на мерките за защита на почвата и тяхното разпределение, тя 

трябва да се ръководи от критерии за постигане на максимални въздействия върху околната 

среда. 

1.4. Международен финансов бенчмаркинг на устойчивата конкурентоспособност на 

селското стопанство в контекста на европейската интеграция на Украйна. Концепцията 

на „Глобалния индекс за устойчива конкурентоспособност на селското стопанство“ (GSCI) 

бе въведена в научно разпространение. В резултат на оценка и класификация на 

30 европейски страни според GSCI беше установено, че девет държави (във възходящ ред: 

Беларус, Украйна, Литва, България, Румъния, Латвия, Естония, Полша и Сърбия) се 

характеризират с много ниско ниво (абсолютни аутсайдери); седем държави (Гърция, 

Унгария, Ирландия, Португалия, Хърватия, Чехия и Словения) са на ниско ниво 

(аутсайдери); шест държави (Люксембург, Обединеното кралство, Испания, Германия, Дания 

и Франция) имат средно ниво; и осем държави (Кипър, Австрия, Словакия, Белгия, 

Финландия, Швеция, Италия и Холандия) – високо ниво на устойчива конкурентоспособност 

(лидери). Значителното разграничаване на страните по отношение на GSCI на селското 

стопанство (разликата между абсолютен лидер и аутсайдер е 4,95 пъти) се свързва с 

различни фактори, по-специално с финансовата подкрепа на аграрното производство. 

Например, изследването разкрива висока пряка корелационна връзка (r = 0,784) между 

оперативните разходи за 1 ха и добива на пшенично зърно в страните от ЕС. Така че 

значителното увеличаване на устойчивата конкурентоспособност на украинското селско 

стопанство изисква подобрена финансова подкрепа за аграрното производство до равнището 

на ЕС, като се вземат предвид националните и регионални характеристики. 

Мисията на финансовата подкрепа за формиране на устойчива конкурентоспособност 

на аграрните предприятия в Украйна в контекста на европейската интеграция може да се 

определи като подобряване на конкурентоспособността на използването на поземлените 

ресурси, за да се приведат ключовите параметри на ефективността на земеползването до 

съвременното ниво в напредналите страни от ЕС чрез устойчиво интензифициране на 

използването на земята на иновационна основа, при условие за възпроизвеждане на 

потенциалното почвено плодородие. За първи път се оценява потенциалът на почвата за 

устойчиво интензифициране на селското стопанство в регионите и зоните на Украйна. 

Концептуалната основа на финансовата подкрепа за устойчива интензификация е 

последователното увеличаване на размера на оперативните (производствени) разходи за 
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единица площ и оптимизирането на техния състав и структура. Резултатите от анализа на 

динамиката на размера на оперативните (производствените) разходи (в щатски долари) на 

растениевъдството като цяло, както и на основните култури, в контекста на отделни 

елементи на 1 ха земя в аграрните предприятия на Украйна показват обща тенденция на 

повишение. Очевидно тази тенденция, както и тенденцията за сравнително висок темп на 

растеж на производителността на анализираните култури, ще продължат и в бъдеще. 

Сравнявайки средния добив на основни култури в Украйна с други развити страни, ние 

имаме много по-ниски резултати, но местните напреднали предприятия достигат ниво, което 

не отстъпва на водещите страни в света. Всичко това свидетелства за реалната възможност за 

постигане на стратегическите цели за формиране на устойчива конкурентоспособност на 

аграрните предприятия (средно почти двукратно увеличаване на производителността до 

2030 г., като в същото време се запази потенциалното почвено плодородие), но трябва да се 

влагат много повече усилия и финансови средства. Получените резултати могат да бъдат 

използвани за вземане на управленски решения за финансиране на устойчиво 

интензифициране на селското стопанство на национално и регионално ниво. На ниво ферма 

обаче са необходими повече изследвания. 

 

Глава 2. Методологическа основа на финансовата подкрепа за формиране на 

устойчива конкурентоспособност на земеползването на земеделските предприятия 

2.1. Методологическа концепция за финансово регулиране на формирането на 

устойчива конкурентоспособност на земеползването на аграрните предприятия. Според 

разработената цялостна методологическа концепция за финансово регулиране на 

формирането на устойчива конкурентоспособност на земеползването на аграрните 

предприятия (фиг. 3), комплексното решение на проблема е възможно чрез програмно-

целевия метод, който по-специално включва: (1) подобряване на финансовата политика на 

държавата чрез подобряване на системите за държавна подкрепа на аграрния сектор, 

кредитната подкрепа и развитието на застраховането, данъчното облагане на аграрните 

предприятия; (2) разработването, приемането и прилагането на Националната програма за 

защита на почвите на Украйна и нейната адекватна финансова подкрепа. 

Стратегическото направление на формирането и развитието на дългосрочното 

кредитиране следва да се счита за заем, обезпечен с поземлени участъци и/или права на 

лизинг върху тях, по-специално чрез създаване на Държавна поземлена (ипотечна) банка. За 

първи път предложихме да разширим списъка с функции и дейности на Държавната 

поземлена банка и/или нейните структурни и регионални служби, по-специално в контекста 

на зеленото банкиране, въглеродните кредити в селското стопанство, създавайки 

равностойни конкурентни условия и определяне на справедливи цени на земеделската земя в 

началото на пазара, както и организиране и функциониране на Държавния финансов фонд за 

неутрализиране на деградацията на земята и възпроизводство на почвеното плодородие. 

Иновативни компоненти в системата на финансово подпомагане може да бъдат: 

(1) плащанията за почвени екосистемни услуги и/или (2) компенсиране на финансови загуби 

от щетите поради намаляване на стойността на тези услуги. 

В контекста на изменението на климата в посока към затопляне може да бъде полезно 

да се направят следните договорености: (1) преференциални лихвени проценти за еко заеми 

за проекти, включващи намаляване на емисиите на парникови газове; (2) диференциране на 

лихвените проценти за еко заеми на принципа: колкото по-голямо ще бъде намаляването на 

CO2-екв. (и/или секвестриране на въглерод в почвата), толкова по-малък ще бъде процентът 

за клиента; (3) закупуване и/или създаване на постоянно търсене на въглеродни кредити за 

подкрепа на климатично-интелигентното земеделие в Украйна. 
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Фиг. 3. Методологическа рамка за финансово регулиране на формирането на устойчива 

конкурентоспособност на земеползването на аграрните предприятия в Украйна 
Забележка:                    директна връзка    обратна връзка. 

Източник: авторът. 
Финансовата платформа на цялостната концепция за устойчиво управление на почвата 

в украинското селско стопанство трябва да има еко-социално-икономически подход, който 

да обедини ключовите аспекти на устойчивото развитие, устойчивото финансиране с 

концепция за полифункционалност на аграрната индустрия. Съгласно този подход: първо, 

използването на почви за задоволяване на днешните нужди не трябва да застрашава 

перспективите за бъдещите поколения да задоволят собствените си естествени потребности; 

второ, естественият потенциал на почвите трябва да бъде разгледан от гледна точка на 

способността им да издържат на антропогенни натоварвания, като същевременно се 

гарантира възстановяването на този потенциал, заедно с нормалното функциониране на 

екосистемите; трето, екологично безопасното и ефективно използване на почвените ресурси 

трябва да осигури екологичен баланс за поддържане на агроландшафти и създаване на 

условия за достоен живот и благополучие на селското население. Прилагането на този 

подход включва обединяване на екологични, обществени и икономически компоненти на 

развитието на аграрната сфера в полза на хората, бизнеса, правителството и обществото. 

Основните компоненти на финансово-икономическия механизъм за устойчиво управление на 

почвите в селското стопанство включват: финансовите стимули и санкции; ценовия 

субмеханизъм; финансовия и кредитния субмеханизъм; данъчния субмеханизъм; 

застрахователния субмеханизъм и субмеханизмът на инвестиционната подкрепа. 

2.2. Методология за оценка на устойчивата конкурентоспособност на земеползването 
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на аграрните предприятия. Предложена е цялостна методология за оценка на устойчивата 

конкурентоспособност на земеползването на аграрните предприятия. Методологическата 

рамка за оценка включва: методически разпоредби; общи и специални принципи за оценка 

на устойчивата конкурентоспособност; критерии и многостепенна йерархична система от 

индикатори за оценка. Конкурентните предимства възникват, когато предприятието постигне 

по-добри от средните резултати в даден отрасъл или пазарен сегмент, които надвишават тези 

на неговите конкуренти. Субиндексът за конкурентоспособност показва наличност (ако 

стойността му надвишава 1) или отсъствие (ако стойността му е по-малка от 1) на 

конкурентни предимства, както и степента на тяхното проявление в сравнение с данните по 

съответните показатели на конкурентите и/или средните по отрасли. Критериите произтичат 

от специални принципи и съответно осигуряват максимална технологична, финансова, 

маркетингова, екологична и социална конкурентоспособност. Общите критерии се определят 

чрез разработени подкритерии, които от своя страна се отразяват в субиндексите. 

Получените резултати с помощта на разработената методология за оценка на 

устойчивата конкурентоспособност на земеползването на аграрните предприятия са 

съпоставими в пространството и времето, неутрализират действието на инфлацията, 

дефлационните, ценовите и времевите фактори, позволяват да се оцени нивото на устойчива 

конкурентоспособност на използването на земята и ресурсния потенциал като цяло. Те могат 

да бъдат използвани при разработването и прилагането на стратегически цели на държавната 

аграрна, екологична, социална и/или финансова политика – осигуряване на устойчиво 

развитие на аграрното производство, развитие на селските райони, оптимизиране и 

екологизиране на използването на земеделските земи. Икономическото значение се състои 

във факта, че предложената система от индикатори е аналитичен инструмент за (1) анализ на 

съвкупност от взаимосвързани икономически, екологични и социални процеси и явления, 

характеризиращи устойчивата конкурентоспособност на земеползването на аграрните 

предприятия; (2) оценка на постигнатото ниво на устойчива конкурентоспособност и 

нейното прогнозиране в бъдеще; (3) определяне на резервите за подобряване на устойчивата 

конкурентоспособност; (4) формиране на стратегия за прилагане на ефективни финансови 

политики (по отношение на държавната финансова подкрепа). Тази система от финансови и 

нефинансови показатели не трябва да се счита за окончателна, тъй като показателите могат 

да бъдат допълнени от други или намалени, като се вземат предвид изследователските цели, 

ситуационните особености, специфичното функциониране на отделните предприятия и 

наличната информационна поддръжка. 

2.3. Методология за финансова оценка на загубите от деградацията на почвата в 

аграрните предприятия. С цел финансово регулиране (по-специално: осигуряване на 

приходи от услуги на почвените екосистеми и щети от тяхната загуба, развитие на 

кредитиране на въглерод и застраховане на почвеното плодородие), разработихме 

методология за парична оценка на загубите от деградацията на почвата. Този раздел 

разглежда: (1) общата цялостна методология за финансова оценка на загубите от 

деградацията на почвата в аграрните предприятия и (2) специфичния методологичен подход 

за финансова оценка на загубите от замърсяване на почвите. Методологичните подходи, 

приложени в това изследване (фиг. 4), се състоят от три взаимно допълващи се метода 

(разходи, доходи и рента), които се занимават с два различни аспекта на изследването, 

описани в концептуалната рамка. Други методи (включително иконометрично моделиране) 

също се използват за оценка и анализ на деградацията на почвата. 

Общата парична стойност на екосистемните услуги на почвите се определя в два 

варианта: с и без отчитане на компонента на екосистемата. За да се определи паричната 

стойност на компонента на екосистемата, трябва да се изчисли коефициентът на възникване. 

На етапа на изчисления (2018 г.) лихвеният процент на Националната банка на Украйна е бил 

17%; средната претеглена лихва по вътрешни държавни облигации – 18% годишно; средният 

лихвен процент по дългосрочните депозити на нефинансови корпорации в чуждестранна 

валута – 12,7% годишно. За изчисленията използвахме лихвения процент 15,9%, изчислен 
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като средноаритметичната стойност на тези показатели. По този начин методическите и 

концептуални рамки създават платформата за парична оценка на щетите, причинени от 

деградацията на почвата в аграрните предприятия в Украйна. Хипотезата, присъща на 

методологията, е, че мерките за борба с деградацията на почвата е по-вероятно да бъдат 

приети, ако на участниците са известни финансовите загуби от бездействие и ефективността 

от предприемането на тези мерки. 

 
Фиг. 4. Методологична рамка на паричната оценка на щетите, причинени  

от деградацията на почвата в аграрните предприятия в Украйна 
Източник: съдадена от автора според анализа и синтеза на литературата. 

Методическият подход (предложен за финансова оценка на вътрешните загуби от 

замърсяването на почвите) се основава на предположението, че основен критерий за тази 

загуба е загубата на потенциална печалба. Такъв научно-методичен подход за определяне на 

загубите на микроикономическо ниво може да помогне напълно да се идентифицират 

загубите на аграрна продукция, причинени от замърсяване на почвите и засилване на 

вниманието към тях, вероятно, заедно с надграждане на задълженията на преносителите на 

замърсяване на почвите и получените от тях продукти. 

2.4. Методология за оценка на инвестиционната привлекателност на земеделските 

земи. Предлага се понятието „инвестиционна привлекателност на аграрното земеползване“ 

да се разбира като латентна йерархична собственост на икономическите обекти, което в 

интегрирана форма отразява относителната (в сравнение с други) финансово-икономическа 

възможност (от гледна точка на собствениците и други заинтересовани страни) на 

инвестиции в земя за производство на растителни продукти. Въз основа на това ние 

предложихме цялостна методология за оценка на инвестиционната привлекателност на 

аграрното земеползване (фиг. 5). За разлика от известните подходи, ние приложихме 

разширения модел на PESTEL анализ, един от които е количествено-качественият подход за 

оценка на тези фактори, използвайки метода на експертните експресни оценки. В нашето 

проучване средно експертите са имали високо ниво на професионална компетентност (0,71). 

В същото време 16,6% от експертите са имали много високо ниво, а 83,4% – високо ниво на 

професионална компетентност. 

За да се интерпретират резултатите от оценката на инвестиционната привлекателност 

на използването на земеделска земя въз основа на функцията за атрактивност на Харингтън, 

се идентифицират пет нива на инвестиционна привлекателност. 
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Фиг. 5. Методологична рамка за оценка на инвестиционната привлекателност на 

аграрното земеползване 
Източник: създадена от автора според анализа и синтеза на литературата. 

2.5. Методология за оценка на ефективността на финансирането на проекти за 

подобряване на качеството на почвата и рекултивация на земята – за устойчива 

конкурентоспособност. Обобщени са научно-методическите основи за определяне на 

икономическата ефективност на финансиране на инвестиционно-иновационни проекти за 

рекултивация на земи (фиг. 6). Оценката на икономическата ефективност на финансирането 

на проекти за рекултивация се основава, по-специално, на следните концептуални 

разпоредби: сравнение на опциите „с проект“ и „без проект“, като се отчита жизненият цикъл 

на проекта, цялостна оценка на икономически и екологични резултати, включително 

въздействие върху почвите и водните ресурси. 

 

Глава 3. Финансови проблеми на формирането на устойчива конкурентоспособност на 

земеползването на аграрните предприятия 

3.1. Съвременно състояние и проблеми на формиране на устойчива 

конкурентоспособност на земеползването на аграрните предприятия в условия на недостиг 

на финансови ресурси. През последните няколко години аграрните предприятия на Украйна 

(особено малките и средните) работят в условия на постоянен недостиг на финансови 
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ресурси. Този раздел хвърля малко светлина върху следните въпроси: конкурентни ли бяха 

аграрните предприятия в условията на недостиг на финансови ресурси? Как оскъдността на 

финансовите ресурси се отрази върху формирането на устойчива конкурентоспособност на 

различни нива на управление? В каква сфера на устойчиво развитие (икономическо, 

екологично и социално) предприятията инвестират повече пари в условията на дефицит на 

финансови ресурси? И така, тества се методологичният подход за оценка на устойчивата 

конкурентоспособност на земеползването на аграрните предприятия в регионите. Въз основа 

на получените оценки на рейтинга беше извършена сегментация на регионите, при която 

условно бяха определени четири типа: много ниско, ниско, средно и високо ниво на 

конкурентоспособност. Оценката на рейтинга на конкурентоспособността на земеползването 

може да има практическа стойност по време на рейтинговото управление на финансово-

икономическите системи на различни нива, тъй като може да се прилага на всички етапи на 

процеса на управление, като е инструмент за анализ и стратегическо финансово планиране. 

Резултатите от клъстерния анализ могат да бъдат приложени към клъстерната организация 

на конкурентно производство, финансовото ѝ осигуряване, обосноваване на зоналната и 

регионална специализация и нейната концентрация. Един от инструментите за финансова 

подкрепа на клъстерите може да бъде изпълнението на съвместни инвестиционни проекти от 

предприятия от тези клъстери за сметка (частично) на Държавния фонд за регионално 

развитие или други източници на финансиране. 

 
Фиг. 6. Методологична рамка за оценка на ефективността на финансирането на 

проекти за подобряване на качеството на почвата и рекултивацията на земята 
Източник: създадена от автора според анализа и синтеза на литературата. 

Значителното разграничаване (табл. 1) показва, че има резерви за подобряване на 

конкурентоспособността на предприятията. Резултатите от групирането на аграрните 

предприятия на Украйна по интегрирания индекс за устойчива конкурентоспособност (SCI) 
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показаха, че в групата на водещите предприятия средната му стойност е 2,227, така че 

техните показатели са били 2,3 пъти по-добри от средните, а в групата на аутсайдерите – 

56,0% по-лоши. Това се дължи преди всичко на финансовата конкурентоспособност, която 

има най-големи възможности за промяна. 

Таблица 1 

Разпределение на аграрните предприятия в Украйна според нивото на устойчива 

конкурентоспособност на земеползването, 2016 г. 

Индекс на 

конкуренто-

способност 

Много нисък 

(до 0,500) 

Нисък 

(0,501–1,000) 

Среден 

(1,001–1,500) 

Висок 

(1,501–2,000) 

Много висок 

(над 2,000) 

брой % брой % брой % брой % брой % 

ITC 627 11,2 3171 56,7 1495 26,7 254 4,5 50 0,9 

IFC 1032 18,4 2472 44,2 1318 23,6 471 8,4 304 5,4 

IMC 741 13,2 2857 51,1 1620 28,9 316 5,7 63 1,1 

IEcolC 290 5,2 3820 68,2 1338 23,9 123 2,2 26 0,5 

ISC 1258 22,5 2356 42,1 1243 22,2 468 8,3 272 4,9 

SCI 231 4,1 3541 63,3 1613 28,8 192 3,4 20 0,4 

Забележка: ITC – индекс на технологична конкурентоспособност; IFC – индекс на финансова 

конкурентоспособност; IMC – индекс за маркетингова конкурентоспособност; IEcolC – индекс за 

екологична конкурентоспособност; ISC – индекс на социална конкурентоспособност. 

Източник: изчисления на автора въз основа на данните на формуляр № 50-s.g. 
Подобни проучвания, проведени на примера на зимна пшеница, царевица и слънчоглед, 

показаха, че средните показатели на ТОП-100 лидери на националния пазар, които 

постигнаха значителни конкурентни предимства не само на стоковия пазар, но и на пазарите 

за наем на земя чрез рационално земеползване и лидерство в разходите, могат да послужат 

като: (1) стратегически показател за повишаване на конкурентоспособността и (2) пример за 

моделиране и/или прогнозиране на конкурентоспособността на аграрните предприятия. 

Например, ТОП-100 предприятията се представиха на пазара на зърно от зимна пшеница със 

78,0% по-добре от средното. Тези аграрни предприятия могат успешно да спечелят 

конкуренцията не само на националния, но и на европейския аграрен пазар. 

Резултатите от оценката на устойчивата конкурентоспособност на земеползването на 

аграрните предприятия могат да се използват на микро ниво от мениджърите при вземане на 

решения и на макро- и мезо ниво от специалисти на държавни и регионални държавни 

органи при вземане на решения относно разпределението и предоставяне на държавна 

финансова подкрепа. Един от критериите за отпускане на такава подкрепа може да бъде 

предпоставка за постигане на екологична и социална конкурентоспособност и други 

възможности за формулиране на изисквания и критерии. 

3.2. Зонални особености на формиране и резерви за повишаване на устойчивата 

конкурентоспособност на земеползването на аграрните предприятия. Разделът представя 

емпирични доказателства за зоналните особености на формирането (фиг. 7) и резервите за 

повишаване на устойчивата конкурентоспособност на земеползването на земеделските 

предприятия в Украйна. От финансова гледна точка тези резерви могат да бъдат 

комбинирани в две групи: 1) резерви, чието практическо прилагане не изисква привличане на 

допълнителни финансови ресурси, но изисква по-рационалното им използване; 2) резерви, 

чието практическо прилагане изисква привличане на допълнителни финансови ресурси. 

В резултат на дискриминационния анализ (табл. 2) беше разработен за първи път 

математически модел за класификация на предприятията за всяка група в зависимост от нивото 

на конкурентоспособност: 

Група І: y = –9.614 + 7.624x1 + 0.291x4 + 3.616x11 + 12.025x15 + 1.124x18 

Група ІІ: y = –13.376 + 12.820x1 + 2.312x4 + 5.685x11 + 13.273x15 + 2.853x18 

Група ІІІ: y = –29.723 + 19.982x1 + 4.934x4 + 8.167x11 + 15.170x15 + 5.428x18 

Група ІV: y = –57.863 + 26.878x1 + 8.894x4 + 10.417x11 + 17.856x15 + 8.820x18 

Група V: y = –122.768 + 26.147x1 + 13.023x4 + 21.380x11 + 20.886x15 + 15.876x18 
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зимна пшеница                царевица 

 

                  
                       слънчоглед               общо 

Фиг. 7. Графично-аналитични модели на устойчивата конкурентоспособност на 

аграрните предприятия в контекста на почвено-климатичните зони на Украйна, 2016 г. 
Източник: собствени изчисления на автора. 

Апробацията на получения модел на дискриминационен анализ на примера на 

действителните емпирични данни на дефинираните стопански субекти в различните 

почвено-климатични зони осигурява оценки на достоверността на прогнозата.  

Таблица 2 

Резултати от дискриминационния анализ според стойността на SCI  

на аграрните предприятия в Украйна, 2016 г. 

Индикатори 
Wilks 

Lambda 

Partial 

Lambda 

F-remove 

(4.558) 

p-

level 
Toler 

1-Toler 

(R-Sqr) 

Субиндекс на конкурентоспособност по 

условния добив (х1) 
0,320 0,732 510,966 0,000 0,918 0,082 

Субиндекс на конкурентоспособност 

според брутната добавена стойност на 

1 ха (х4) 

0,264 0,885 181,243 0,000 0,773 0,227 

Субиндекс на конкурентоспособност 

според относителния пазарен дял (х11) 
0,254 0,921 119,750 0,000 0,670 0,330 

Субиндекс на конкурентоспособност 

според коефициента на съответствие със 

структурата на засетите площи (х15) 

0,240 0,974 36,922 0,000 0,932 0,068 

Субиндекс на конкурентоспособността 

на разходите за труд с данъчни удръжки 

на 1 ха (х18) 

0,329 0,711 566,368 0,000 0,891 0,109 

Забележка. Променливи в модела: 5; групиране: SCI (5 групи); Wilks Lambda: 0,023397; 

приблизителна стойност на F (20.185) = 508.73 p < 0.0000.  

Източник: авторски изчисления въз основа на данните на формуляр № 50-s.g. 
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Използването на дискриминантния модел осигурява извършването на реална 

(действителна) оценка на устойчивата конкурентоспособност на базата на избраните 

субиндекси и/или прогнозиране на потенциалното ниво на SCI. Дискриминиращият модел 

може да се използва и за оперативна оценка на стойностите на SCI на тези аграрни 

предприятия, които не са включени в изследваните групи, както и за определяне на 

очакваното ниво на конкурентоспособност, напр. за новосъздадено предприятие в аграрния 

бизнес и/или по време на бизнес планирането. 

Резултатите от иконометричното моделиране потвърдиха хипотезата, че съществува 

връзка между стойността на субиндексите и нивото на SCI на аграрните предприятия, като 

най-голямо положително въздействие върху SCI оказва субиндексът на 

конкурентоспособността според добива (табл. 3).  

Таблица 3 

Параметри на иконометричния модел на зависимост на SCI на аграрни предприятия на 

Украйна от основните субиндекси, 2016 г. (n = 5597) 
Статистически характеристики Индикатори и стойности 

Множествен линеен 

регресионен модел 
y = 0,199 + 0,338x1 + 0,143x4 + 0,136x11 + 0,079x15 + 0,131x18 

Коефициент на множествена 

корелация (R) 
R = 0,964 (много висока корелация) 

Коефициент на множествена 

определеност (R2) 
R2 = 0,930 (статистически значима, тъй като значимостта F <0,05) 

Коефициенти на еластичност 

(E) 
E1 = 0,319; E4 = 0,141; E11 = 0,138; E15 = 0,059; E18 = 0,124 

Дял на фактора в общото 

изменение (С), % 
С1 = 32,5; С4 = 22,3; С11 = 16,3; С15 = 0,2; С18 = 21,8 

Тест на Дърбин-Уотсън (DW)* 
DWfact = 1,913; di = 1,892, du = 1,900 – при 1 % ниво на значимост; 

DWfact > du 

F-критерий на Фишър Ffact = 14843; Ftabl = 2,21 – при 95 % ниво на вероятност; Ffact > Ftabl 

t-критерий на Стюдънт tfact = 1029,7; ttabl = 1,96 – при 95 % ниво на вероятност; tfact > ttabl 

Забележка. * Критичната стойност на DW е взета за 2000 наблюдения. 

Източник: изчисления на автора въз основа на данните на формуляр № 50-s.g. 
Стратегическото направление за подобряване на конкурентоспособността на аграрните 

предприятия включва постепенно увеличаване на вътрешните резерви чрез повишаване на 

средните индекси на аутсайдерите (т.е. неконкурентни предприятия), приближаващи се към 

лидерите, и на лидерите – преминаване към ТОП-100 на най-добрите (табл. 4).  

Таблица 4 

Прогноза за повишаване на устойчивата конкурентоспособност на аграрните 

предприятия на Украйна при използването на вътрешни резерви в средносрочна 

перспектива (до 2025 г.)  

Промен-

ливи 

Средни стойности на 

променливите по групи 

предприятия, коеф. 

Разлики в средните 

стойности между: 
Коеф. на 

регресия 

Коефициент на резер-

вите за растеж (или 

конкурентно 

предимство) 

аутсайдери лидери 
ТОП-100 

лидери 

лидери и 

аутсайде-

ри 

ТОП-100 

и лидери 

аутсайде-

ри за 

лидери 

лидери за 

ТОП-100 

x1 0,749 1,303 1,859 0,554 0,556 0,338 0,187 0,188 

x4 0,678 1,403 2,279 0,725 0,876 0,143 0,104 0,125 

x11 0,748 1,314 1,979 0,566 0,665 0,136 0,077 0,090 

x15 0,522 0,539 0,560 0,017 0,021 0,079 0,001 0,002 

x18 0,637 1,453 2,154 0,816 0,701 0,131 0,107 0,092 

y 0,749 1,241 1,876 0,492 0,635 - 0,476 0,497 

Източник: изчисления на автора въз основа на иконометричния модел (табл. 3). 

Степента на обхват и възможност за заетост на споменатите резерви се аргументира от 
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факта, че 53,9%, т.е. 3019 аграрни предприятия, могат да постигнат по-високо ниво на 

устойчива конкурентоспособност при наличния конкурентен потенциал без привличане на 

допълнителни финансови ресурси поради подобряване на нивото на управление и/или 

рационално използване на техните ресурси. Практическото прилагане на резервите в други 

предприятия изисква допълнителни финансови средства. 

Подобни проучвания са проведени на примера на зимна пшеница, царевица и слънчоглед. 

Определя се (по примера на 15 аграрни предприятия в района на Чухуев, Харковска област), че 

управлението е било сравнително ефективно само при 40% от предприятията в изследваната 

област, докато останалите притежават резерви за увеличаване на SCI поради подобрено 

управление и/или по-добро използване на наличните ресурси без привличане на допълнителни. 

Подобна ситуация е характерна за всички аграрни предприятия в Украйна, като се аргументира 

реален шанс да достигнат очакваните индекси в бъдеще (до 2025 г.), по-специално чрез 

привличане на по-лошите предприятия към групата на по-добрите. 

3.3. Тенденции и възможности за финансова подкрепа за формиране на устойчива 

конкурентоспособност на земеползването на аграрните предприятия. Настоящото 

състояние на собствените източници на финансова подкрепа за формиране на устойчива 

конкурентоспособност на използването на земята в много аграрни предприятия в Украйна 

като цяло е незадоволително; следователно има нужда от външно финансиране на аграрния 

сектор под формата на кредитиране, финансов лизинг и инвестиции. Най-голям дял в 

структурата на финансовите ресурси на предприятията имат вземанията (88.1–98.1%). В 

структурата на източниците на финансови ресурси през периода 2010–2018 г. (табл. 5) водещи 

позиции имат доходите (63,2–69,1%), текущите сметки (21,0–28,1%) и краткосрочните банкови 

кредити (4,7–9,3%). Така че освен доходите, важна роля за формирането на източници на 

финансови ресурси са играли и задълженията по текущите сметки. 

Таблица 5 

Текущо състояние и динамика на състава и структурата на източниците на финансови 

ресурси на аграрните предприятия в Украйна 

Индикатори 
Години 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Състав на източниците на финансови ресурси, млрд. UAH 

Всички източници на финансови 

ресурси 156,4 199,0 257,3 241,3 329,9 572,9 611,8 693,1 760,3 

Включително: парични приходи от 

продажби 99,9 127,0 162,6 161,1 213,9 362,3 403,7 454,4 525,1 

Краткосрочни банкови кредити 8,2 12,2 15,7 22,3 27,6 27,9 29,1 46,9 54,9 

Текущи сметки 43,8 55,5 72,6 50,6 72,1 137,0 172,1 186,8 176,1 

Бюджетни средства (държавна 

подкрепа) 4,6 4,3 6,5 7,3 16,2 45,8 7,0 5,0 4,3 

Структура на източниците на финансови ресурси, % 

Парични приходи от продажби 63,9 63,8 63,2 66,8 64,8 63,2 66,0 65,6 69,1 

Краткосрочни банкови кредити 5,2 6,1 6,1 9,3 8,4 4,9 4,7 6,8 7,2 

Текущи сметки 28,0 27,9 28,2 21,0 21,9 23,9 28,1 27,0 23,2 

Бюджетни средства (държавна 

подкрепа) 2,9 2,2 2,5 3,0 4,9 8,0 1,1 0,7 0,6 

Източник: изчисления на автора по данни на Държавната статистическа служба на Украйна и 

Националната банка на Украйна. 

Сумата на вземанията по сметки през 2010 г. е 13,9% по-висока от текущата дължима 

сметка; през 2018 г. вземанията са с 85,1% по-високи от текущите задължения на земеделските 

предприятия. Това може да застраши финансовата стабилност и конкурентоспособността на 

предприятията и изисква привличане на допълнителни източници на финансиране. 

Динамиката на номиналния размер на собствените източници на финансови ресурси се 

характеризира главно с положителни тенденции, но реалният им обем (като се вземат предвид 

инфлационно-девалвационните процеси), се увеличава много по-бавно (табл. 6). 
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Таблица 6 
Текущо състояние и динамика на формиране на собствени източници на финансова 

подкрепа за аграрните предприятия в Украйна (в щатски долари) 

Индикатори 
Години 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Финансови резултати преди 

данъчно облагане, млн. USD 2181,4 3180,1 3359,6 1878,9 1807,9 4668,0 3527,3 2579,2 2469,5 

Предприятия, които са получили 

печалба преди данъчното облагане, 

процент от общия брой 69,8 83,4 78,5 80,3 84,8 89,0 88,4 86,8 86,7 

финансов резултат, млн. USD 2790,0 3797,4 4214,0 3285,6 4351,9 5840,2 4023,0 3345,3 3434,6 

Предприятия, които имат загуби 

преди данъчно облагане 

процент от общия брой 30,2 16,6 21,5 19,7 15,2 11,0 11,6 13,2 13,3 

финансов резултат, млн. USD 608,6 617,3 854,4 1406,7 2544,0 1172,2 495,8 766,2 965,1 

Нетна печалба (загуба), млн. USD 2173,0 3170,3 3345,2 1868,0 1801,0 4664,2 3515,3 2566,8 2458,8 

Предприятия, които са получили 

нетна печалба 

процент от общия брой 69,6 83,5 78,6 80,3 84,7 88,9 88,4 86,7 86,7 

финансов резултат, млн. USD 2782,7 3787,0 4201,5 3277,4 4345,5 5836,4 4011,6 3333,7 3424,1 

Предприятия с нетна загуба 

процент от общия брой 30,4 16,5 21,4 19,7 15,3 11,1 11,6 13,3 13,3 

финансов резултат, млн. USD 609,7 616,7 856,3 1409,4 2544,5 1172,2 496,3 766,9 965,3 

Източник: изчисления на автора по данни на Държавната служба за статистика на Украйна, 

използвайки официалния курс на украинската гривна (UAH) към щатския долар (USD), определен от 

Националната банка на Украйна (НБУ).  

През периода 2010–2018 г. аграрните предприятия на Украйна използваха основно 

средносрочни и краткосрочни заеми (техният дял варира съответно в диапазона: 35,7–55,4% 

и 30,2–54,7%). Липсата на евтино дългосрочно външно финансиране е един от факторите, 

които възпрепятстват формирането на устойчива конкурентоспособност на земеползването 

на аграрните предприятия. Обемът на безлихвените заеми остава много малък (само 13,6% от 

общия брой за 2018 г.). Още по-малък е броят на предприятията, които са получили 

облекчени кредити (табл. 7). 
Таблица 7 

Текущо състояние и динамика на обемите на банковото кредитиране на аграрните 
предприятия в Украйна 

Индикатори 
Години 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Брой на аграрните предприятия, които 

са привлекли кредити 2238 2668 2603 3142 2267 2567 2801 3011 N/d 

Обем на привлечените кредити, млрд. 

UAH 26,5 34,1 36,5 43,5 55,3 48,4 55,4 59,7 67,7 

   включително: до 1 г. 8,6 13,3 16,5 23,8 25,0 22,1 24,5 18,0 24,6 

   от 1 до 5 г. 14,7 17,2 16,1 15,5 25,3 20,4 19,8 23,0 30,2 

   над 5 г. 3,2 3,6 3,9 4,2 5,1 6,0 11,1 18,7 12,9 

Среден обем привлечени кредити за 

едно аграрно предприятие, млн. UAH 11,9 12,8 14,0 13,9 24,4 18,9 19,8 19,8 N/d 

Лихвен процент на НБУ,% 9,5 7,8 7,8 7,0 9,5 30,0 16,5 12,5 17,0 

Среднопретеглена ставка, % 25,0 19,0 16,3 14,3 17,9 20,2 22,0 16,3 17,7 

Обем на привлечените „меки” кредити, 

млрд. UAH 1,4 4,1 1,3 1,1 1,4 5,7 6,8 6,6 9,2 

Брой на аграрните предприятия, които 

са привлекли кредити с предимство 59 301 N/d N/d N/d 347 448 509 719 
Забележка. N/d – няма данни. 

Източник: изчисления на автора според данните на НБУ и Министерството на аграрната политика и 

храните на Украйна.  



 

26 

За разлика от вътрешните инвестиции, обемът на инвестициите с чуждестранен капитал 

в аграрния сектор няма ясна тенденция и през 2018 г. техният размер (578,6 млн. USD) е с 

13,5% по-малък в сравнение с 2010 г. (табл. 8). Аграрните предприятия всъщност не са 

направили капиталови инвестиции в опазването на земята и възпроизводството на почвеното 

плодородие. Държавата също се оттегли от този въпрос. Това води до деградация на почвата, 

чието решаване изисква обосновка на стратегическите приоритети на финансовата подкрепа 

за формиране на устойчива конкурентоспособност на земеползването. 

Таблица 8 

Текущо състояние и динамика на капиталовите инвестиции и преките чуждестранни 

инвестиции (собствен капитал) в аграрния сектор в Украйна 

Индикатори 
Години 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Общ обем на инвестициите в 

украинската икономика, млрд. UAH 180,6 241,3 273,3 249,9 219,4 273,1 359,2 448,5 578,7 

включително: аграрен сектор 10,8 16,1 18,6 18,2 18,4 29,3 49,7 63,4 65,1 

% от общите инвестиции 6,0 6,7 6,8 7,3 8,4 10,7 13,9 14,1 11,2 

Преки чуждестранни инвестиции в 

украинската икономика, млрд. USD 39,8 45,4 48,2 51,7 53,7 38,4 32,1 31,2 31,6 

включително: аграрен сектор, 

млн. USD 669,2 719,5 725,3 717,8 776,9 617,0 502,2 586,2 578,6 

% от общите инвестиции 1,68 1,59 1,50 1,39 1,45 1,61 1,56 1,88 1,83 

Общи капиталови инвестиции и 

текущи разходи за опазване на 

околната среда, млрд. UAH 

13,1 18,5 20,5 20,4 21,9 24,6 32,5 31,5 34,4 

включително: аграрен сектор, 

млн. USD 
96,1 147,1 200,1 544,2 172,1 192,4 118,4 125,3 76,0 

% от общите инвестиции 0,73 0,80 0,98 2,67 0,78 0,78 0,36 0,40 0,22 

Източник: изчисления на автора по данни на Държавната служба за статистика на Украйна. 
3.4. Финансова оценка на загубите от деградацията на почвата в аграрните 

предприятия. Проучването показа, че средните годишни щети от загубата на почвени 

екосистемни услуги в Украйна през последните 50 години възлизат на 145 USD/ха, 

включително за последните 25 години – 49 USD/ха, което е 25,6 и 8,7% от продукцията на 

растениевъдство (табл. 9).  

Таблица 9 

Парична оценка на щетите от намаляването на стойността на екосистемните услуги на 

обработваемия почвен слой (30 см) на земеделска земя на предприятията в контекста 

на почвено-климатичните зони според резултатите от различни етапи на агрохимична 

паспортизация, USD/ха 

Региони и почвено-

климатични зони  

Средногодишни щети от загубата на екосистемни 

услуги 
% от приходите  

от продажби на 

растениевъдството осигурителни регулиращи общо 

за 50 г. за 25 г. за 50 г. за 25 г. за 50 г. за 25 г. за 50 г. за 25 г. 

Украйна – общо -95 -24 -50 -25 -145 -49 25,6 8,7 

Степна зона -95 -28 -53 -31 -148 -59 29,7 11,8 

Горско–степна зона -123 -23 -62 -45 -185 -68 29,7 10,9 

Полесие (Горска зона) 0 0 0 -29 0 -29 0,0 5,0 

Източник: изчисления на автора по данни на Държавната институция „Институт за защита на 

почвите на Украйна“ и данни на формуляр № 50-s.g. 

Изчисленията показват, че размерът на щетите от намаляване на нормативната парична 

оценка на земята за 1 ха на деградирана площ варира в широк диапазон (120–504 USD) със 

средна стойност в Украйна на ниво 280 USD (табл. 10). Това от своя страна води до загуби в 

бюджета поради недостига на данък върху земята (988,2 млн. UAH) и единен данък 

(1214,0 млн. UAH). При пълно отсъствие на деградационни процеси пазарната (експертна) 
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парична оценка на земеделските земи в Украйна средно може да бъде по-висока с 

415 USD/ха обща площ. 

Таблица 10 

Парична оценка на щетите от намаляването на стойността на земеделските земи 

поради деградацията на земята в регионите на Украйна и в контекста на почвено-

климатичните зони 

Региони и почвено-

климатични зони 

Щети от намаляване на нормативната 

парична оценка на земеделските земи 

поради деградация: 

Щети от намаляване на пазарната 

(експертна) парична стойност на 

земеделска земя поради деградация: 
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Крим -504 -280 -510,4 N/d N/d N/d 

Виница -169 -58 -115,9 -895 -305 -614,9 

Волин -118 -41 -42,8 -178 -61 -64,2 

Днепропетровск -308 -135 -339,6 -1243 -546 -1370,5 

Донецк -379 -325 -665,4 -1242 -1067 -2181,6 

Житомир -125 -7 -10,9 -1068 -62 -93,6 

Закарпатие -264 -23 -10,4 -1485 -129 -58,3 

Запорожие -385 -208 -465,8 -1149 -619 -1388,6 

Ивано-Франковск -420 -89 -56,1 -1731 -367 -231,4 

Киев -185 -18 -29,3 -782 -74 -123,6 

Кировоград -272 -147 -298,5 -1583 -855 -1736,2 

Луганск -212 -153 -291,2 -1191 -855 -1632,7 

Лвов -201 -83 -105,2 -609 -252 -317,7 

Николаев  -345 -166 -332,5 -1911 -917 -1840,2 

Одеса -306 -143 -371,7 -1249 -584 -1514,5 

Полтава -142 -34 -72,9 -1067 -254 -550,0 

Ровно  -278 -96 -89,1 -1444 -500 -462,4 

Суми -127 -23 -38,7 -942 -169 -286,3 

Тернопол -190 -44 -46,2 -479 -111 -116,2 

Харков -156 -64 -155,0 -823 -339 -817,3 

Херсон -232 -81 -159,3 -656 -228 -449,9 

Хмелницки -269 -108 -169,0 -1484 -595 -932,9 

Черкаси -149 -34 -48,8 -834 -188 -272,4 

Черновци -290 -77 -35,9 -717 -189 -88,7 

Чернигов -120 -5 -9,7 -908 -35 -73,2 

Украйна – общо -280 -108 -4470,2 -1080 -415 -17217,5 

Степна зона -337 -183 -3505,5 -1164 -633 -12114,3 

Горско–степна зона -172 -47 -686,0 -955 -263 -3802,3 

Полесие (Горска зона) -180 -35 -278,7 -841 -165 -1300,9 

Забележка: N/d – няма данни. Площта на деградирали земи по региони е условно приета в 

обема на един от най-често срещаните видове деградация – ерозия на почвата. 

Източник: изчисления на автора по данни на Държавната институция „Институт за защита на 

почвите на Украйна“ и данни на формуляр № 50-s.g.   

Установено е, че размерът на средните годишни икономически и екологични щети 

вследствие на деградацията на почвата в аграрните предприятия в Украйна е около 24 млрд. 

USD. Съставът и структурата на тази щета се състои от следните компоненти: (1) финансови 

загуби (загуба на доходи от продажби) поради недостиг на реколта – 1315,0 млн. USD 

(5,5%); (2) щети от намаляването на стойността на почвените екосистемни услуги – 

970,2 млн. USD (4,1%); (3) щети от намалението на нормативната парична оценка на 

земеделските земи – 4470,2 млн. USD (18,6%); (4) щети от намалението на експертната 

парична стойност на земеделските земи – 17217,5 млн. USD (71,8%). Само около 5,5% от 
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общите щети, дължащи се на деградацията на почвата, са понесени от ползватели на земя 

(аграрни предприятия), а останалият дял (94,5%) е понесен от потребителите на екосистемни 

услуги, държавата и собствениците на поземлени участъци, извън аграрните предприятия. 

Резултатите от паричната оценка на съвкупните загуби, причинени от деградацията на 

почвите, създават платформа за вземане на управленски, финансови и политически решения 

за устойчиво управление на почвите. 

3.5. Иконометрично моделиране на въздействието на ерозията на почвата върху 

финансовите резултати на аграрните предприятия. Получените резултати потвърждават 

хипотезата, че увеличаването на площта на ерозираната обработваема земя има отрицателен 

ефект върху финансовите резултати (брутното производство на растениевъдството и 

приходите от продажбата му). Например в Харковска област (фиг. 8) увеличението на дела 

на ерозираната обработваема земя в нейната обща площ с 1% доведе до намаляване на 

приходите от продажбата на растителна продукция с 2,23 USD/ха обработваема площ, докато 

с увеличение на разходите с 1 USD/ха обработваема земя, приходите нарастват с 0,96 USD/ха 

обработваема площ. Получените математически модели са статистически значими (табл. 11). 
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a) б) 

Фиг. 8. Линейни (а) и квадратични (б) модели на зависимостта на дохода (приходите) от 
продажби на растениевъдството за 1 ха обработваема земя (Y, USD) от дела на 

ерозираната обработваема земя (X1, %) и производствени разходи в растениевъдството 
на 1 ха обработваема земя (X2, USD) на примера на аграрни предприятия от районите 

на Харковска област, 2010–2016 г. 
Източник: собствени изследвания на автора по данни на форма № 50-s.g. и данни на 

Държавната служба на Украйна по геодезия, картография и кадастър. 
Таблица 11 

Параметри на иконометрични модели на зависимост на приходите от продажби на 
растениевъдството на 1 ха обработваема земя от дела на ерозираната обработваема 
земя и производствените разходи в растениевъдството на 1 ха обработваема земя на 

примера на аграрни предприятия от Харковска област, 2010–2016 г. 
Статистически 

характеристики 

Индикатори и стойности (n = 189) 

Линеен модел Квадратичен модел 

Коефициент на множест-

вена корелация (R) 
R = 0,716 (висока корелация) R = 0,735 (висока корелация) 

Коефициент на множест-

вена определеност (R2) 

R2 = 0,513 (статистически значим 

– значимостта F < 0,05) 

R2 = 0,540 (статистически значим 

–  значимостта F < 0,05) 

F-критерий на Фишър 
Ffact  = 98,0; Ftabl = 2,18 – при 95% 

вероятност; Ffact  > Ftabl 

Ffact  = 42,93; Ftabl = 5,18 – при 

95% вероятност; Ffact  > Ftabl 

t-критерий на Стюдънт 
tfact = 20,1; ttabl = 1,97 – при 95% 

вероятност; tfact > ttabl 

tfact = 21,8; ttabl = 1,97 – при 95% 

вероятност; tfact > ttabl 

Стандартна грешка 112,2 109,9 

Източник: изчисления на автора. 
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Квадратичните модели показват нелинейна зависимост на финансовите резултати от 

финансовата подкрепа за производство, което е резултат от икономическия закон на 

намаляващата възвръщаемост, като колкото по-високо е нивото на ерозия на обработваемата 

земя, толкова по-голяма инвестиция е необходима за получаване на същото количество 

продукти. В същото време аграрните предприятия не винаги инвестират повече в онези 

региони, където е концентрирана по-ерозирана обработваема земя, като между тях е 

установена умерена обратна връзка (r = -0.350). 

3.6. Устойчиво управление на почвите в условията на опасност от вятърна ерозия: 

ангажиране на заинтересованите страни за търсене на финансиране на проекти. Този 

раздел представя резултатите от: (1) идентифицирането на най-добрия вариант за 

възстановяване и защита на производителността на почвата върху земята с риск от ветрова 

ерозия и (2) идентифициране и класифициране на заинтересованите страни и определяне на 

възможностите за ангажиране с и между заинтересованите страни в контекста на 

финансиране на мерки за прилагане, които могат да помогнат за справяне или да позволят 

адаптиране към предизвикателствата на деградацията на земите в Украйна, използвайки 

примера за използването на земя в опасност от ветрова ерозия в район Шацки, област Волин. 

По отношение на мащаба на интервенцията, разгледана в тази част от работата, при която 

проектната площ от 5 ха е много малка, изпълнението на този проект не е достатъчно 

ефективно. Въпреки това би могло да има значителни ползи от увеличаването на 

интервенцията, тъй като ще има малки или никакви допълнителни разходи на регионално и 

национално равнище и много възможности за спестявания (на местно пространство/общност, 

ангажирани) при ангажиране на заинтересованите страни на местно ниво. Понастоящем 

съществуват значителни пречки пред достъпа до финансирането, необходимо за изпълнение 

на този проект, във формата, представена тук или увеличена от държавата, и е малко 

вероятно да се получи частно финансиране. Други потенциални източници на финансиране 

могат да бъдат достъпни и техните критерии дават информация за окончателния вариант на 

проекта. 

Съществуват редица начини за подобряване на осъществимостта на проекта и 

шансовете за осигуряване на финансиране: 1) има и други райони във Волинския регион, 

които, подобно на района на проекта са изправени пред подобни проблеми. Включването на 

тези други местни общности в проекта ще увеличи ефективността на разходите, както и 

възможността за привличане на инвестиции; 2) проектът би могъл да даде по-голям акцент 

върху развитието на зелени агротуристически предприятия с местното население. 

Включването на потенциалния обхват за развитие на този сектор в региона може да доведе 

до по-големи финансови и екологични ползи. Това би могло да доведе до разширяване на 

потенциалните потоци на финансиране, достъпни за изпълнение на проекта; 

3) сътрудничеството с международни партньори, изправени пред подобни и свързани 

въпроси (напр., страни от ЕС), може да позволи разработването на по-голям международен 

проект, който може да привлече финансиране от различни източници от тези, които в 

момента са налични на национално ниво. 

 

Глава 4. Стратегически приоритети на финансовата подкрепа за формирането на 

устойчива конкурентоспособност на земеползването на аграрните предприятия 

4.1. Формиране на устойчива конкурентоспособност на аграрните предприятия при 

земи с различно качество в условията на разнообразна финансова подкрепа на тяхната 

дейност. Този раздел представя емпиричните резултати от оценката на въздействието на 

финансовите (ниво на платежоспособност, финансова подкрепа) и нефинансови фактори 

(плодородие на почвата, качество на почвата, качество на земята и климатични условия) 

върху устойчивата конкурентоспособност на аграрните предприятия в Украйна. Както 

очаквахме, беше разкрито значително ниво на диференциация на предприятията по 

отношение на платежоспособността (табл. 12). Първите две групи предприятия 

(645 единици) бяха напълно неплатежоспособни, което се отрази негативно на нивото им на 
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конкурентоспособност, особено на финансовата. Тези предприятия не покриват постоянните 

разходи и са принудени да се обърнат към външни източници на финансиране.  

Таблица 12 

Формиране на устойчива конкурентоспособност на земеползването на аграрните 

предприятия в Украйна в зависимост от нивото на тяхната платежоспособност, 2016 г. 

Групи предприятия 

според коефициента на 

платежоспособност 

Брой 

предприятия, 

единици 

Коеф. на 

платежо-

способ-

ност 

Индекс на конкурентоспособност 

ITC IFC IMC IEcolC ISC SCI 

I до 0.0 367 -4,769 0,902 0,389 0,584 0,871 0,890 0,727 

II 0.001–0.999 278 0,536 0,907 0,529 0,681 0,934 1,372 0,885 

III 1.0–2.999 1114 2,071 0,914 0,746 0,832 0,883 1,241 0,923 

IV 3.0–4.999 1247 3,955 0,884 0,902 0,921 0,864 1,024 0,919 

V 5.0–7.999 1202 6,317 0,851 1,049 0,965 0,846 0,844 0,911 

VI 8.0 и повече 1389 17,948 0,875 1,337 1,012 0,889 0,590 0,941 

Средно 5597 6,818 0,883 0,958 0,901 0,874 0,929 0,909 

Източник: изчисления на автора въз основа на данните на формуляр № 50-s.g. 

Третата група предприятия могат да извършват поне просто възпроизводство на труд, 

основен и оборотен капитал за сметка на собствените си финансови ресурси. Шестата група 

включва предприятия с много високо ниво на платежоспособност, но дори и в тази група не 

е постигнато средното ниво на устойчива конкурентоспособност. Това се дължи предимно на 

ниското ниво на социална конкурентоспособност, въпреки че финансовата 

конкурентоспособност в тази група беше най-висока. Следователно предприятията от 

групата с достатъчно количество финансови ресурси ги използват за задоволяване на 

собствените си финансови нужди, спестявайки разходи за персонал. На нивото на данните за 

съвкупността на земеделските предприятия в Украйна, връзката между нивото на 

платежоспособност и индекса на финансовата конкурентоспособност е най-ясно 

идентифицирана (r = 0,388). 

Резултатите от групирането и количествената оценка чрез иконометрични модели от 

различни видове показват положително и статистически значимо влияние на качеството на 

земята и финансовата подкрепа за формиране на конкурентоспособност на аграрните 

предприятия. Получените резултати потвърждават хипотезата за положителна връзка между 

качеството на земята и нивото на конкурентоспособност. Степента на въздействие на 

качеството на земята значително се различава при различни почвено-климатични условия. За 

разлика от региона с недостатъчна влага (Харковска област), в зоната на достатъчно влага 

(Волински и Черниговски райони) подобряването на качеството на земята в абсолютни и 

относителни стойности предизвика по-голямо въздействие в анализирания субиндекс на 

конкурентоспособността, отколкото увеличението на финансовите подкрепа за 

производство. Например, във Волински регион влиянието на качеството на земята и 

финансовата подкрепа на производството върху формирането на субиндекса на 

конкурентоспособността чрез добива се описва от линейните и квадратичните функции 

(фиг. 9) най-вече с много високия коефициент на множествена корелация и определяне 

(табл. 13). Увеличението на текущата нормативна парична оценка и производствени разходи 

с 1000 USD/ха причинява повишаване на субиндекса на конкурентоспособността чрез добива 

на зърно от зимна пшеница съответно с 1,016 и 0,427. Квадратичните модели визуално 

демонстрират, че увеличаването на размера на разходите на хектар води до забавяне на 

темповете на растеж на резултатативната характеристика (зависима променлива), постигнато 

от закона за намаляване на възвръщаемостта. Освен това при лоша финансова подкрепа на 

производството е невъзможно да се постигне конкурентоспособност дори при високо 

качество на земята. Консолидирането на резултатите от изследванията определи някои 

регионални особености на формиране на конкурентоспособността на аграрните предприятия 

на земите с различно качество. 
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Фиг. 9. Линейни (а) и квадратични (б) модели на зависимостта на субиндекса на 

конкурентоспособността от добива на зърно от зимна пшеница (Y, коефициент) от 

нормативната парична стойност на обработваемата земя (X4, хил. USD/ха ) и финансова 

подкрепа за неговото производство (X5, хил. USD/ха от реколтата) по примера на 

аграрни предприятия от районите на Волинска област, 2010–2016 г.  
Източник: собствени изчисления по данни на формуляр № 50-s.g. и данни на Държавната 

служба на Украйна по геодезия, картография и кадастър. 
Например, в Харковска област основните резерви за подобряване на 

конкурентоспособността трябва да бъдат свързани с повишаването на нивото на финансова 

подкрепа, докато в регионите Волин и Чернигов такива резерви има при подобряване на 

качеството на земята. Получените данни за количествената зависимост на някои индекси и 

субиндекси на конкурентоспособност на аграрните предприятия от индексите на качеството на 

земята и финансовата подкрепа дават възможност на стопанските субекти да оформят 

финансовата си стратегия за развитие, да изчислят очакваните индекси на 

конкурентоспособност, т.е. да предприемат мерки относно регулирането на качествените 

параметри на земята и устойчивото управление на почвата. 

Таблица 13 

Параметри на иконометрични модели на зависимостта на субиндекса на 

конкурентоспособност при добива на зърно от зимна пшеница от нормативната парична 

стойност на обработваемата земя и финансовата подкрепа за производството на примера 

на аграрни предприятия от районите на Волинска област, 2010–2016 г. (n = 93) 

Статистически 

характеристики 

Индикатори и стойности 

Линеарен модел Квадратичен модел 

Коефициент на мно-

жествена корелация (R) 
R = 0,899 (висока корелация) R = 0,932 (много висока корелация) 

Коефициент на 

множествена 

определеност (R2) 

R2 = 0,808 (статистически значим 

– значимостта F < 0,05) 

R2 = 0,869 (статистически значим – 

значимостта F < 0,05) 

F-критерий на Фишър 
Ffact = 189,1; Ftabl = 2,90 – при 

95 % вероятност; Ffact > Ftabl  

Ffact = 115,2; Ftabl = 5,87 – при 95 % 

вероятност; Ffact > Ftabl 

t-критерий на Стюдънт 
tfact = 44,4; ttabl = 1,98 – при 95 % 

вероятност; tfact > ttabl 

tfact = 67,5; ttabl = 1,98 – при 95 % 

вероятност; tfact > ttabl 

Стандартна грешка 0,137 0,115  

Източник: изчисления на автора. 

Разработените иконометрични модели могат да се използват за: 1) оценка и прогнозиране 

на нивото на устойчива конкурентоспособност на аграрните предприятия в зависимост от 
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параметрите на почвата, качеството на земята и финансовата подкрепа на производството; 

2) определяне на ефекта от мерките за подобряване на качеството на земята (включително 

увеличаване на съдържанието на хумус в почвата) и финансовата подкрепа върху 

конкурентоспособността на аграрните предприятия; 3) определяне на въздействието на 

влошаването качеството на земята върху конкурентоспособността на предприятията; 

4) идентифициране на резервите за подобряване на устойчивата конкурентоспособност.  

Проучването на въздействието на финансовата подкрепа на производството върху 

формирането на устойчива конкурентоспособност на използването на земята (табл. 14) 

показа, че с увеличаване на финансовата подкрепа делът на конкурентоспособните стопански 

субекти в установените групи нараства и индексите на конкурентоспособност се увеличават. 

Таблица 14 

Формиране на устойчива конкурентоспособност на земеползването на аграрните 

предприятия на Украйна в зависимост от финансовата подкрепа за производство  

(от оперативните (производствени) разходи на 1 ха земеделска земя), 2016 г. 
Групи предприятия 

по оперативни 

разходи на 1 ха 

земеделска земя, 

хил. UAH 

Брой пред-

приятия в 

групата,  

единици 

Дял на 

конку-

ренци-

ята,% 

Средни 

оперативни 

разходи за 1 ха 

земеделска земя, 

хил. UAH 

Индекси на конкурентоспособност 

SCI 
ITC IFC IMC IEcolC ISC 

I до 5,0 338 0,9 4,0 0,388 0,601 0,416 0,793 0,708 0,581 

II 5,01–6,0 333 4,2 5,5 0,513 0,819 0,571 0,786 0,750 0,688 

III 6,01–7,0 448 4,9 6,5 0,562 0,793 0,632 0,783 0,767 0,707 

IV 7,01–8,0 453 7,1 7,5 0,642 0,857 0,718 0,774 0,774 0,753 

V 8,01–9,0 489 12,7 8,5 0,709 0,916 0,784 0,802 0,791 0,800 

VI 9,01–10,0 479 18,6 9,5 0,775 0,936 0,843 0,817 0,821 0,839 

VII 10,01–11,0 445 27,4 10,5 0,840 1,017 0,931 0,844 0,874 0,901 

VIII 11,01–12,0 417 29,3 11,5 0,902 0,997 0,977 0,857 0,903 0,927 

IX 12,01–13,0 337 42,1 12,5 0,971 1,033 1,001 0,882 0,959 0,969 

X 13,01–14,5 456 51,1 13,7 1,057 1,061 1,094 0,922 0,970 1,021 

XI 14,51–16,0 377 56,2 15,3 1,131 1,082 1,140 0,932 1,027 1,062 

XІІ 16,01–18,0 348 64,1 16,9 1,214 1,038 1,140 0,970 1,145 1,102 

XІІІ 18,01–22,0 356 76,7 19,8 1,352 1,133 1,219 1,078 1,224 1,201 

XIV над 22,0 321 84,7 27,2 1,527 1,169 1,247 1,106 1,509 1,312 

Източник: изчисления на автора по данни от формуляр № 50-s.g. 

Например, ако в групата на предприятията с разходи до 5 хил. UAH/xa почти няма 

конкурентоспособни предприятия (само 0,9%), то в предприятията с високо ниво на 

финансова подкрепа (повече от 22 хил. UAH/xa) 84,7% са били конкурентоспособни. 

Минималните разходи, при която предприятията, като правило, постигат 

конкурентоспособност бяха 13 хил. UAH/xa, но стопанските субекти, които са похарчили 

повече от 20 хил. UAH/xa може не само да се конкурират, но и да спечелят конкуренцията. 

Подобни модели са получени за зърно от пшеница, царевица и слънчоглед. 

4.2. Фискално регулиране на формирането на устойчива конкурентоспособност на 

земеползването на аграрните предприятия и развитието на селските райони. Ние 

разглеждаме настоящото състояние, тенденции и перспективи на системата за данъчно 

облагане на земеделските предприятия в Украйна. Предлага се диференциран подход (в 

зависимост от размера на земеделските предприятия по площ на земеделските земи) към 

данъчното облагане на аграрните предприятия. За разлика от сегашния подход, според който 

коефициентът на индексация на нормативната парична стойност на земеделските земи ще бъде 

1,0 до 2023 г., предлагаме да го индексираме ежегодно, като се взема предвид нивото на 

инфлация (индекс на потребителските цени). Тъй като през 2016 г. бяха определени нормите 

на доходи от наем за новата нормативна парична стойност на земеделските земи, към 

01.01.2020 г. паричната стойност трябва да се индексира с коефициент 1,300. По този начин 

прогнозният размер на единния данък на четвъртата група и на данъка върху земята трябва да 
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се увеличи с 30%.  

За първи път беше направен опит да се обосноват предложенията за подобряване на 

данъчната система в контекста на възпроизводството на почвеното плодородие в Украйна: 

1) в случай на осигуряване на положителен баланс на хумус в почвата през годината, 

предхождаща данъчния (отчетен) период за плащане на данък, ставката му на хектар 

земеделска земя е 0,1% от нейната нормативна парична стойност; 2) в случай на осигуряване 

на равновесен баланс на хумус в почвата през годината, предхождаща данъчния (отчетен) 

период за плащане на данък, ставката на хектар земеделска земя е 0,5% от нейната 

нормативна парична стойност; 3) в случай на осигуряване на дефицитен баланс на хумус в 

почвата през годината, предхождаща данъчния (отчетен) период за плащане на данък, 

ставката му на хектар земеделска земя е 1% от нейната нормативна парична стойност. 

Данъкоплатците трябва да бъдат юридически лица, които са собственици и/или ползватели 

на земеделска земя, които извършват стоково аграрно производство и земеделие в 

местоположението на поземления участък. Земеделските предприятия и стопанствата, 

произвеждащи биологични (екологично чисти) аграрни продукти, са освободени от данък 

върху земята. Ние предлагаме 50% от средствата от този данък да постъпват в Държавния 

финансов фонд за неутралитет на деградацията на земята и възпроизводство на почвеното 

плодородие с последващо целево използване за финансиране (пълно и/или частично 

възстановяване на разходите) на мерки за опазване на почвата със стратегически характер, 

които самите производители не могат да осъществят и които имат дълготраен ефект; 50% от 

средствата трябва да бъдат използвани за финансово насърчаване на собствениците на земи и 

ползвателите на земи към екологично използване на земята. 

Целта на фискалната политика е да насърчава устойчивото развитие на агросферата и да 

увеличава приходите в бюджета на различни нива. Средно в Украйна капацитетът на 

1 работно място е бил 50,1 ха стопанисвана земя; той е много по-висок, отколкото в Европа. 

От гледна точка на заетостта на селското население е по-добре капацитетът да е по-нисък. 

Въпреки това, при производителността на труда, както и при производителността на земята, 

Украйна остава назад, което се отразява негативно на развитието на селските райони. 

Следователно подобряването на производителността на земята и труда е основа за значително 

увеличение на реалните заплати на заетите, което от своя страна е важен потенциален 

източник на финансиране за аграрния сектор. В основата на стратегията за развитие на 

селските райони на Украйна се предлага да се поставят редица стратегически мерки, които ще 

помогнат: 1) да се увеличи средната реална месечна заплата поне до средно ниво в 

икономиката (на първия етап) и осигуряване на рационални норми на потребление и 

консумация на храна в заведения за обществено хранене на европейско ниво (на втори етап); 

2) да се увеличат приходите към бюджета на различни нива, предимно местните бюджети в 

селските райони чрез подобряване на данъчната система на аграрните предприятия в 

контекста на адаптирането към климатичните промени и постигането на неутрално ниво на 

деградация на земята. Предлага се изменение на Данъчния кодекс на Украйна чрез въвеждане 

на местен данък за развитието на селските райони, като средствата постъпват в местния 

бюджет и се използват по предназначение за развитие на социалната инфраструктура на 

селищата. Данъкът ще се заплаща от собственици, ползватели и наематели на земеделска 

земя. Основата за изчисляване на данъка е нормативната парична оценка на земеделските 

земи, като се отчита коефициентът на индексация. Предлагаме да се разграничат 

коефициентите на събиране от 0,0% за микро (до 10 ха) и частични форми на агробизнес (10–

100 ха), 0,55% (164 UAH/ха) за малки форми на агробизнес (100–500 ха), 0,70% (209 UAH/ха) – 

за средни аграрни предприятия (500–3000 ха) до 0,85% (254 UAH/ха) – за големи аграрни 

предприятия (3000–10000 ха) и 1,0% (298 UAH/ха) – за агропромишлени фирми (над 10000 ха). 

4.3. Формиране на стратегически приоритети на финансовата подкрепа за устойчиво 

управление на почвите. В условия на ограничени финансови ресурси е необходимо да се 

определят основните приоритети на устойчивото управление на почвите. За тази цел 

предложихме да се използва матричен анализ на данни (табл. 15). 
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Таблица 15 
Матрица на двойните сравнения на приоритетите на финансовата подкрепа за 
устойчиво управление на почвите, определена въз основа на експертни оценки 

Приоритети на финансовата 

подкрепа за устойчиво 

управление на почвите 

Спиране на 

намаляването 

на съдържа-

нието на хумус 

и постигане на 

баланс без 

дефицит 

Обогатяване 

на почвите с 

хранителни 

вещества 

Защита 

на поч-

вите от 

ерозия 

Амелиорация 

на кисели и 

засолени 

почви 

Глобални 

приоритети 

Спиране на намаляването на 

съдържанието на хумус и 

постигане на баланс без дефицит 

1,000 5,000 3,000 6,000 0,556 

Обогатяване на почвите с 

хранителни вещества 
0,200 1,000 0,250 2,000 0,101 

Защита на почвите от ерозия 0,333 4,000 1,000 4,000 0,274 

Амелиорация на кисели и 

засолени почви 
0,167 0,500 0,250 1,000 0,069 

Източник: изчисления на автора. 

Най-важният приоритет на финансовата подкрепа за устойчиво управление на почвата 

е да се спре намаляването на съдържанието на хумус и да се преодолее неговият дефицит 

(глобален приоритет – 0,556); втората позиция е заета от защитата на почвите от ерозия 

(приоритет 0,274); трето място – обогатяване на почвите с хранителни вещества (приоритет 

0,101); четвърто място – мелиорация на кисели и засолени почви (приоритет 0,069). 

Разработената матрица от двойни сравнения може да се използва като математически 

инструмент за управленски решения. Разработихме стратегическите приоритети за развитие 

на нисковъглеродни земеделски земи, насочени към адаптиране спрямо изменението на 

климата и намаляване на емисиите на парникови газове. 

В контекста на определяне на приоритетите на финансовата подкрепа за практическо 

прилагане на предложената концепция за устойчиво управление на почвите, този раздел 

също така разглежда емпиричната експертна оценка на относителното значение (значимост) 

на принципите на устойчивото управление на почвата, както и нивото на спазване на тези 

принципи в аграрните предприятия на Украйна. За удобство при ситуационния анализ и 

вземане на решения относно финансовата подкрепа, ние предложихме да използваме 

специална матрица, както и метода на ABC анализ (фиг. 10). 

 
Фиг. 10. Крива на Pareto на приоритетите на финансовата подкрепа според резултатите 

от ABC анализ на резервите за подобряване на качеството на прилагане на принципите 

на устойчиво управление на почвите в аграрните предприятия на Украйна 
Източник: разработен от автора въз основа на резултатите от проучвания на експерти. 
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Така че ние твърдим, че спирането на намаляването на съдържанието на хумус и 

постигането на подобряване на съдържанието на органична материя в почвата е 

стратегически (глобален) приоритет на финансовата подкрепа. Практическото приложение 

на ABC анализа е възможно във всяко аграрно предприятие и позволява да се получи ценна 

информация за планиране, организиране и контрол на финансовата подкрепа за устойчиво 

управление на почвите. 

4.4. Концептуализация на устойчивото управление на почвения органичен въглерод 

като стратегически (глобален) приоритет на финансова подкрепа. Паричната оценка на 

запасите от почвен органичен въглерод (SOC) в украинските почви показва, че стойността му 

е в рамките на 14,4–103,7 хил. USD/ха. Общата средногодишна щета от загубата на SOC в 

Украйна през последните 50 години възлиза на 985,6 млн. USD. За да разрешим този 

проблем чрез програмно-целевото финансиране и въглеродните кредити, разработихме 

цялостната концепция за финансова подкрепа за устойчиво управление на SOC в контекста 

на изменението на климата (фиг. 11).  

Прогнозната оценка на финансовите ресурси, необходими за осъществяването на 

концепцията, е свързана с разходите за реализиране на потенциала за развитие на 

нисковъглеродно използване на земята (табл. 16). 

Таблица 16 

Макроикономическа оценка на необходимостта от финансов ресурс за потенциала за 

развитие на нисковъглеродно използване на земята в Украйна за периода до 2030 г. 

Мерки 

Предвиждан обхват на 

мерките 

Прогнозна стойност на 

мерките, млн. USD 

единици годишно всичко USD/ха годишно всичко 

Годишни мерки – текущи разходи 

Постигане на неутрален баланс на 

съдържанието на хумус в почвата: 
- - 72,2 1380,2 

- използване на традиционни органични 

торове (2,0 т/ха) 
млн. т 38,8 20,1 388,0 

- използване на нетъргуема част от 

реколтата (5.4 т/хa) 
млн. т 101,5 10,8 203,0 

- добив и употреба на сапропел (2.4 т/хa) млн. т 46,0 40,8 782,0 

- добив и използване на торф (0,02 т/хa) млн. т 0,29 0,5 7,2 

Еднократни мерки – инвестиционни разходи 

Разширяване на сферата на приложение на 

безорната технология 
млн. ха 0,5 5,0 64,0 32,0 320,0 

Оптимизиране на структурата на 

земеползване 
- - - 55,5 7,25 72,5 

- отказ от култивиране на почви с ниска 

производителност и деградирани почви 
млн. ха 0,5 5,0 0,5 0,25 2,5 

от тях: за по-нататъшна употреба в пасищата млн. ха 0,4 4,0 5,0 2,0 20,0 

  за залесяване млн. ха 0,1 1,0 50,0 5,0 50,0 

Общи инвестиционни разходи - - - - 39,25 392,5 

Транзакционни разходи (30% от 

инвестиционните разходи) 
- - - - 11,8 118,0 

Общи инвестиционни разходи (с 

транзакционните разходи) 
- - - - 51,05 510,5 

Източник: изчисления на автора. 

Беше идентифицирано и количествено определено влиянието на баланса на органичния 

въглерод в почвата върху формирането на устойчива конкурентоспособност на аграрните 

предприятия. Установено е, че една трета (33,0%) от изследваните 5597 аграрни предприятия 

в Украйна имат дефицитен баланс на хумус (средно -0,273 т/хa), останалите (67,0%) имат 

положителен баланс на хумус, по-специално 15,9% от стопанските субекти са осигурили 

баланс на хумус над 1 т/хa (средно 1,608 т/хa). Тази група предприятия достигна средно ниво 

на устойчива конкурентоспособност (SCI = 1,296) и беше добър пример за формиране на 



 

36 

конкурентоспособност на основата на рационалното използване на земята. Тези предприятия 

могат да се ползват за въглеродни кредити. 

 
Фиг. 11. Логико-семантичен модел на цялостната концепция за финансова подкрепа за 

устойчиво управление на SOC в контекста на изменението на климата 
Забележка                           Пряка връзка;   Обратна връзка. 

Източник: изграден от автора според анализа и синтеза на литературата. 
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4.5. Анализ на финансовите разходи и ползи от използването на течни органични 

торове, биохумус и минерални торове. Прогнозната финансова полза (икономия на разходи 

или ефект на заместване) от използването на органични торове от различни ферми вместо 

комплексния минерален тор нитроамофоска варира според песимистичния вариант от 

12,61 UAH/кг NPK до 17,43 UAH/кг NPK, или от 37,83 UAH до 113,30 UAH на 1 т органичен 

тор и към оптимистичния вариант – от 17.00 UAH/кг NPK до 19.45 UAH/кг NPK, или от 

51.00 UAH до 126.43 UAH за 1 т органичен тор. От финансова гледна точка използването на 

органични торове в свинефермата е икономически оправдано, защото позволява да се 

спестят значителни разходи в сравнение с използването на нитроамофоска. 

Подобен извод може да бъде направен от коефициентите на сравнителния анализ на 

възвръщаемостта на разходите за органичен тор от свине в сравнение с био хумус „Хумивит” 

и минерални торове, например овес за зелен фураж (табл. 17). 

Таблица 17 

Коефициенти за изплащане на разходите за органичен тор от свине в сравнение с био 

хумус „Хумивит” и минерални торове на примера на овес за зелен фураж 

Вариант 

Коефициенти за 

изплащане на 

разходите за торове 

по култури, ц/кг NPK 

Коефициенти за из-

плащане на разходите 

за торове чрез 

допълнителен доход 

Коефициенти за 

изплащане на разходите 

за торове чрез допълни-

телна условна печалба 

Песим. 

вариант 

Оптим. 

вариант 

Песим. 

вариант 

Оптим. 

вариант 

Песим. 

вариант 

Оптим. 

вариант 

1) Без торове (контролна) - - - - - - 

2) Нитроамофоска, N24P24K24 6,9 6,9 0,448 0,448 -0,552 -0,552 

3) Амониев нитрат, N24 17,6 17,6 0,851 0,851 -0,149 -0,149 

4) Карбамид, N24 17,2 17,2 0,000 0,000 -1,000 -1,000 

5) Био хумус „Хумивит” 1,1 1,1 0,080 0,080 -0,920 -0,920 

6) Пример № 1 101,7 114,2 2,162 2,428 1,162 1,428 

7) Пример № 2 68,7 78,5 5,516 6,310 4,516 5,310 

8) Пример № 3 93,9 107,4 7,824 8,950 6,824 7,950 

9) Пример № 4 99,9 114,2 8,082 9,246 7,082 8,246 

10) Пример № 5 141,1 158,5 6,297 7,071 5,297 6,071 

11) Пример № 6 55,1 63,1 4,344 4,969 3,344 3,969 

12) Пример № 7 41,4 47,4 0,864 0,988 -0,136 -0,012 

13) Пример № 8 24,9 28,5 0,000 0,000 -1,000 -1,000 

14) Пример № 9 42,7 48,9 0,000 0,000 -1,000 -1,000 

15) Пример № 10 146,2 164,2 8,415 9,449 7,415 8,449 

Източник: изчисления на автора. 

Резултатите от изчислението предполагат, че използването на органични торове в 

свинефермата от финансова гледна точка е по-ефективно от използването на NPK тор, тъй 

като позволява да се спестят значителни финансови ресурси. Елементът на новост е, че с 

помощта на научно-методическия подход на автора беше извършена оценка на 

икономическата ефективност и анализ на финансовите разходи и ползи от използването на 

течен органичен тор от свинеферма за въздействие върху ефективното и потенциално 

почвено плодородие. 

4.6. Потенциални източници за финансиране на мерки за устойчиво управление на 

почвата. Предлага се финансирането на дейности за решаване на предизвикателството за 

устойчиво управление на почвите да се извърши от държавния и местните бюджети, 

средства на земеползвателите и собствениците на земи и други източници, предвидени в 

закона (табл. 18). 

Потенциалните източници на финансиране на мерки за устойчиво управление на 

почвата в украинския аграрен сектор са подкрепени от различни варианти (табл. 19). В 

зависимост от варианта на бюджетното финансиране на мерките за възпроизводство на 

почвеното плодородие в селското стопанство ще бъде избрано подходящо взаимоотношение 
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между различните източници на финансиране на защитни мерки за почвите. Заедно с 

предложените възможности това позволява генериране на достатъчен годишен размер на 

средствата за прилагане на приоритетни мерки за възпроизводство на почвеното плодородие. 

Таблица 18 

Прогнозна необходимост от финансови ресурси за изпълнение на Националната 

програма за защита на почвите на Украйна според източниците на финансиране 

Източници на финансиране 

Прогнозни нужди от финансови ресурси, млн. UAH 

2021–2025 2026–2030  2021–2030  

Общо 
Средно 

за год. 
Общо 

Средно 

за год. 
Общо 

Средно 

за год. 

Бюджетни средства (държавни и 

местни бюджети) 
5570,6 1114,1 5528,6 1105,7 11099,2 1109,9 

Средства на земеползватели и собст-

веници на земи и други източници 
240701,9 48140,4 351326,9 70265,4 592028,8 59202,9 

  включително без минерални торове 20701,9 4140,4 21326,9 4265,4 42028,8 4202,9 

Общо 246272,5 49254,5 356855,5 71371,1 603128,0 60312,8 

  включително без минерални торове 26272,5 5254,5 26855,5 5371,1 53128,0 5312,8 

Източник: изчисления на автора. 

Основният източник на финансиране на предложените мерки за устойчиво управление 

на почвата са собствените средства на собствениците и ползвателите на земи. Важен 

компонент на финансовата подкрепа за устойчиво управление на почвите трябва да бъде 

реинвестиране на допълнителни приходи и печалби (получени на първия етап) в мерките за 

възпроизводство на почвеното плодородие на следващите етапи.  

Таблица 19 

Потенциални източници за финансиране на мерки за защита на почвите, предвидени в 

Националната програма за защита на почвите в Украйна 

Варианти на потенциални източници на 

финансиране 

Индикатори 

Прогнозни 

годишни 

приходи, 

млн. UAH 

Средно 

годишно 

бюджетно 

изискване 

на 

програмата, 

млн. UAH 

Ниво на 

възможното 

финансиране 

на дейностите 

по програмата 

за сметка на 

бюджета, % 

Дял на 

средствата, 

които ще 

бъдат 

насочени за 

финансиране 

на програми 

чрез бюджета, 

% 

Насочване на част от средствата (30%) от 

единния данък 
813,9 805,0 101,5 98,9 

Въвеждане на данък за опазване на почвата 

в размер на 0,5% от нормативната парична 

оценка на земеделските земи 

2474,8 805,0 307,4 32,5 

Насочване на част от средствата (30%) от 

данъка върху земята, при увеличение на 

дела му до 1% от нормативната парична 

оценка на обработваемата земя 

703,5 805,0 87,4 100,0 

Едновременна употреба на варианти 1 и 3 1517,4 805,0 188,5 53,1 

Едновременна употреба на варианти 1 и 2 3288,7 805,0 408,5 24,5 

Едновременна употреба на варианти 2 и 3 3178,3 805,0 394,8 25,3 

Едновременна употреба на варианти 1, 2 и 

3 
3992,2 805,0 495,9 20,2 

Източник: изчисления на автора. 

Допълнителни потенциални източници за финансиране на приоритети за устойчиво 

управление на почвата в селското стопанство на Украйна биха могли да бъдат: средства, 

получени като компенсация за загуби от аграрно и горско производство; събрани средства 

поради нарушаване на законодателството за опазване на земята и финансови загуби от 
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деградация на почвата; средства на международни финансови институции; въглеродни 

кредити; средства, идващи от екологични данъци; държавна финансова подкрепа, по-

специално за стопанствата, в случай на „екологизиране“ на съответните плащания. 

Например, беше установено, че 2858 аграрни предприятия на Украйна, които имат 

положителен баланс на SOC (средно 0,240 т/хa), потенциално могат да привлекат 9,6 USD/хa 

въглеродни кредити годишно до 2025 г. и 12,0 USD/хa въглерод кредити годишно до 2030 г. 

Останалите 894 аграрни предприятия, които са имали положителен баланс на SOC (средно 

0,933 т/хa), потенциално могат да привлекат 37,3 USD/хa въглеродни кредити годишно до 

2025 г. и 46,7 USD/хa въглеродни кредити годишно до 2030 г. 

За финансово стимулиране на опазване на почвите (по-специално развитието на 

нисковъглеродно използване на земите) е необходимо: (1) да се включи в съответните 

програми на държавна финансова подкрепа за аграрните предприятия задължително 

изискване към кандидатите за получаването му по отношение на осигуряване на устойчиво 

използване на почвените ресурси, тоест такова, при което съдържанието на органичен 

въглерод в почвата поне не е намалено; (2) да се консолидира изискването за земеделските 

предприятия от корпоративен тип за задължително пребиваване на територията на стопанска 

дейност на собствениците или поне наетите ръководители на тези предприятия; (3) да се 

въведе принципът на кръстосаната отговорност, който предвижда предоставянето на 

държавна финансова подкрепа само на тези земеделски производители, които отговарят на 

изискванията за устойчиво развитие, а именно да имат ниво на индекси на екологична и 

социална конкурентоспособност не по-малко от 1. 

Основните резултати от проучването на финансовата подкрепа за рационално 

земеползване и защита на почвеното плодородие бяха използвани при подготовката на 

проектите за закони на Украйна, по-специално „Въвеждане на изменения в някои 

законодателни актове, свързани с подобряването на механизма на опазване на почвите и 

икономическото стимулиране за възстановяване на плодородието им”. Според нашите 

финансови изчисления прогнозираното необходимо финансиране за изпълнението на 

проекта на този законодателен акт е 1576,55 млн. UAH през 2020 г., 1576,30 млн. UAH през 

2021 г.; 1716,30 млн. UAH през 2022 г. 

 

Глава 5. Ефективност на финансовата подкрепа за формиране на устойчива 

конкурентоспособност на земеползването на различни нива 

5.1. Прогноза за финансова подкрепа за устойчиво интензифициране на 

земеползването въз основа на трансфера на иновации в опазването на почвите в аграрните 

предприятия. Изследването разкрива висока пряка корелационна връзка между финансовата 

подкрепа на 1 ха и добива на зърно от зимна пшеница (r = 0.746), царевично зърно (r = 0.751) 

и средна пряка зависимост на корелация с условния добив (r = 0.687) и добив на слънчоглед 

(r = 0,676). От своя страна, във всички случаи зависимостта между споменатите стойности се 

описва математически с парабола от втори ред, което потвърждава нашата хипотеза за 

ефекта от икономическия закон на намаляващата възвръщаемост (фиг. 12). Например, за 

царевицата параметрите на уравнението показват, че с увеличението на експлоатационните 

разходи за 1 ха от реколтата с 1000 добивът нараства с 5,82 ц/хa, докато темпът на растежа 

му става по-бавен с 0,071 ц. Вариацията на добива на царевица зависи с 56,4% от 

колебанието на финансовата подкрепа на 1 ха. 

Тъй като разходите не са достигнали оптималното ниво, се предлага да се увеличат до 

оптимални стойности, като същевременно се оптимизира тяхната структура. За да оценим 

количествено въздействието на финансовата подкрепа в контекста на специфичните 

елементи на разходите (по отношение на приоритетите на увеличаващата се финансова 

подкрепа) върху производителността на културите, ние разработихме многовариантни 

иконометрични модели и производствена функция на Коб-Дъглас (например, табл. 20 и 21 

показват резултатите съответно за царевицата и пшеницата). 

 



 

40 

 
условен добив (условни зърнени единици) 

 
зърно от зимна пшеница  

 
царевица за зърно 

 
слънчоглед 

Фиг. 12. Графики на зависимостта на добиваните култури от оперативните 

(производствени) разходи на 1 ха в аграрните предприятия на Украйна, 2016 г. 
Източник: изграден от автора въз основа на данните на формуляр № 50-s.g. 

 

Таблица 20 

Параметри на иконометричния модел на зависимост на добива на царевично зърно от 

финансовата подкрепа на производството в аграрните предприятия на Украйна, 2016 г. 

(n = 3236) 
Статистически 

характеристики 
Индикатори и стойности 

Множествен линеен 

регресионен модел 

y = 17,380 + 5,328x1 + 2,949x2 + 2,407x3 + 3,353x4 + 2,865x5 + 4,639x6 + 

3,498x7 + 3,206x8 

Коефициент на мно-

жествена корелация (R) 
R = 0,734 (висока корелация) 

Коефициент на множест-

вена определеност (R2) 
R2 = 0,539 (статистически значим – значимостта F < 0,05) 

Коефициенти на 

еластичност (E) 

E1 = 0,169; E2 = 0,119; E3 = 0,057; E4 = 0,071; E5 = 0,088; E6 = 0,055; 

E7 = 0,040; E8 = 0,126 

Дял на фактора в общата 

вариация (С),% 

С1 = 12,3; С2 = 9,3; С3 = 3,1; С4 = 8,3; С5 = 7,0; С6 = 3,0; С7 = 2,5; 

С8 = 8,3 

Тест на Дърбин-Уотсън 

(DW)* 

DWfact= 1,904; di = 1,889, du = 1,903 – при 1 % ниво значимостта; 

DWfact > du  

F-критерий на Фишър Ffact = 471,3; Ftabl = 1,94 – при 95 % вероятност; Ffact > Ftabl   

t-критерий на Стюдънт tfact = 90,4; ttabl = 1,96 – при 95 % вероятност; tfact > ttabl 

Забележка. *Критичната стойност на DW е получена от 2000 наблюдения. 

Източник: изчисления на автора въз основа на данните на формуляр № 50-s.g. 

Финансово-икономическата интерпретация на конструираната производствена функция 

на Коб-Дъглас показва, че с увеличаване (на 1 ха) на 1% от оперативните (производствени) 

разходи за: (1) семена – добивът на зимна пшеница се увеличава с 0,016%; (2) минерални 

торове – с 0,201%; (3) гориво – с 0,045%; (4) заплащане за услуги и работа на външни 
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организации – с 0,047%; (5) останалата част от материалните разходи – с 0,078%; (6) заплати 

– с 0,046%; (7) амортизация – с 0,029%; (8) останалата част от преките и общите 

производствени разходи – с 0,072%. 

Таблица 21 

Производствена функция на Коб-Дъглас на добива на зърно от зимна пшеница от 

финансовата подкрепа на производството в аграрните предприятия на Украйна, 2016  

(n = 2963) 
Статистически 

характеристики 
Индикатори и стойности 

Производствена 

функция на Коб-Дъглас 
y = 39,103 · x1

0,016 · x2
0,201 · x3

0,045 · x4
0,047 · x5

0,078 · x6
0,046 · x7

0,029 · x8
0,072 

Коефициент на мно-

жествена корелация (R) 
R = 0,703 (висока корелация) 

Коефициент на 

множествена 

определеност (R2) 

R2 = 0,495 (статистически значим – значимостта F < 0,05) 

Тест на Дърбин-Уотсън 

(DW)* 

DWfact = 1,904; di = 1,889, du = 1,903 – при 1 % ниво значимостта; 

DWfact > du  

F-критерий на Фишър Ffact = 361,3; Ftabl = 1,94 – при 95 % вероятност; Ffact > Ftabl 

t-критерий на Стюдънт tfact = 75,7; ttabl = 1,96 – при 95 % вероятност; tfact > ttabl 

Забележка. *Критичната стойност на DW е получена от 2000 наблюдения. 

Източник: изчисления на автора въз основа на данните на формуляр № 50-s.g. 
Всички коефициенти на еластичност за зимна пшеница, царевица и слънчоглед 

показват ефекта на закона за намаляващата възвръщаемост, което отново потвърждава 

нашата хипотеза. Проучването показва, че 49,9% от анкетираните аграрни предприятия имат 

резерви за увеличаване на добива на зърно от зимна пшеница, без да имат допълнителни 

разходи, при условие че работят поне при средно ниво на ефективност. Установено е, че 

72,3% от тези предприятия по отношение на SCI са неконкурентоспособни. Ако използват 

идентифицираните резерви за увеличаване на производителността на пшеница средно с 

6,6 ц/ха, тогава броят на конкурентоспособните предприятия ще се увеличи до 43,6% от 

общата сума. 

Действието на закона за намаляване на възвръщаемостта като съществен проблем за 

увеличаване на нивото на финансова подкрепа води до намаляване на възвръщаемостта на 

допълнителни разходи и в крайна сметка ограничава размера на печалбата. В Украйна 

неутрализирането може да бъде свързано със субсидии само за семейни стопанства, но за 

средни и големи предприятия основното направление е въвеждането на иновации. Въз 

основа на резултатите от проучването финансово-икономическите фактори, които пречат на 

иновациите, бяха допълнени с институционални, водещ сред тях е социокултурният 

психологически тип собственици и управители на агробизнеса. Установено е недостатъчно 

ниво на взаимодействие на научните институции с предприятията, идентифицирани са 

насоките за активиране на това сътрудничество. 

Според прогнозата ръстът на размера на оперативните разходи за растениевъдството на 

1 ха обработваема земя през 2020–2025 г. може да бъде 37,4% за реалистичния вариант и 

2,0 пъти за оптимистичния вариант. Според оптимистичния сценарий прогнозните стойности 

на необходимите краткосрочни кредити за растениевъдството за 1 ха обработваема земя за 

2020–2025 г. ще се увеличат 3,9 пъти, при реалистичен сценарий – с 2,0 пъти, а при 

песимистичен сценарий – с 37,4% (табл. 22). 

Подобни многовариантни прогнози за финансова подкрепа и прогноза за нуждата от 

кредитни ресурси се правят за три типа анализирани аграрни продукти. Според инерционния 

сценарий прогнозният размер на банковите кредити за селско стопанство за 2020–2025 г. ще 

се увеличи с 31,2%, което съответства на темповете на растеж на нуждата от кредитни 

ресурси за растениевъдство при инерционния сценарий, но не отговаря на иновативния 

сценарий. Така че има нужда от допълнителни източници на финансиране (табл. 23). 
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Таблица 22 

Прогноза за размера на оперативните (производствените) разходи на 

растениевъдството в контекста на отделните елементи и необходимостта от кредитни 

ресурси на 1 ха обработваема земя в аграрните предприятия на Украйна  

(инерционен сценарий), хиляди 

Индекси 
Прогнозен матема-

тически модел 
R2 

Години 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Вариант 1 – оптимистичен 

Оперативни разходи 

– общо 

у = 0,1986t2 –

 0,1729t + 3,2251 
0,979 25,354 29,749 34,541 39,730 45,317 51,300 

Вкл. разходи за: 

заплати и данъчни 

удръжки за социални 

събития 

у = 0,3621e0,1059t  0,717 1,161 1,290 1,434 1,595 1,773 1,971 

семена и посадъчен 

материал 

у = 0,0163t2 + 

0,0285t + 0,3329 
0,979 2,619 3,022 3,458 3,927 4,428 4,962 

минерални торове 
у = 0,0582t2 – 

0,1946t + 0,7184 
0,934 5,620 6,764 8,024 9,401 10,894 12,504 

  органични торове у = 0,0239e0,0843t  0,215 0,060 0,066 0,071 0,078 0,085 0,092 

горива и масла 
у = 0,0082t2 + 

0,0683t + 0,3303 
0,943 2,074 2,331 2,604 2,894 3,200 3,522 

  електроенергия 
у = 0,0012t2 – 

0,0008t + 0,0331 
0,969 0,170 0,196 0,226 0,257 0,291 0,328 

  горива и енергия у = 0,0264t0,5553  0,916 0,100 0,105 0,110 0,114 0,119 0,123 

резервни части и 

ремонт 

у = 0,0202t2 – 

0,058t + 0,2361 
0,969 2,042 2,449 2,896 3,383 3,911 4,479 

заплащане за услуги и 

работа на външни 

организации, други 

материални разходи** 

у = 0,0443t2 – 

0,0532t + 0,526 
0,990 4,692 5,449 6,262 7,126 8,044 9,012 

амортизация на 

дълготрайни активи 

у = 0,0081t2 + 

0,0049t + 0,1707 
0,982 1,205 1,396 1,603 1,827 2,067 2,323 

други оперативни 

разходи 

у = 0,0511t2 – 

0,1051t + 0,5837 
0,985 5,611 6,681 7,853 9,128 10,505 11,984 

от тях наем за земя 
у = 0,0348t2 – 

0,08t + 0,3841 
0,978 3,715 4,435 5,225 6,085 7,014 8,013 

Вариант 2 – реалистичен* 

Оперативни разходи – 

общо 
у = 1,416t + 0,8419 0,924 18,951 20,367 21,783 23,199 24,615 26,031 

Прогноза за необходимите кредитни ресурси за различните сценарии 

Оптимистичен сценарий  6,403 9,382 12,758 16,531 20,702 25,269 

Реалистичен сценарий 1,648 1,934 2,245 2,582 2,946 3,335 

Песимистичен сценарий  1,232 1,324 1,416 1,508 1,600 1,692 

Бележки. *Максималният вариант за линейно приближение въз основа на резултатите от 

предварителното моделиране в три варианта, като се вземе предвид стандартното отклонение с 

доверителен интервал от 95%, се приема за реалистичен сценарий.  

**Този елемент от оперативни (производствени) разходи се коригира с намаление средно с 

14,3%, за да се приведе в съответствие с общите разходи. 

Източник: изчисления на автора въз основа на данните на формуляр № 50-s.g. 

Ръстът на общото количество собствени източници през 2020–2025 г. може да бъде 

48,9% (делът им може да нарасне от 85,5% през 2020 г. до 87,2% през 2025 г.), а на външните 

източници – 28,9% (делът им може да намалее от 14,5% през 2020 г. до 12,8% през 2025 г.). 

Общото количество собствени и външни източници на 1 ха земеделска земя може да 

достигне 42,2 хил. UAH през 2025 г., което е с 46,0% повече в сравнение с 2020 г. 

Прогнозният общ размер на инвестиционните източници за 2020–2025 г. ще нарасне с 36,3%. 
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В същото време чуждестранните инвестиции и инвестициите в околната среда могат да 

намалят, ако съществуващата тенденция продължи. Финансовият лизинг също остава 

нестабилен източник. 

Таблица 23 

Прогноза за размера на основните източници на финансови ресурси на аграрните 

предприятия на Украйна (инерционен сценарий), млрд. UAH 

Индекси 
Прогнозен мате-

матически модел 
R2 

Години 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Собствени източници на финансова подкрепа 

Чиста печалба у = 9,01t + 3,006 0,533 102,1 111,1 120,1 129,1 138,2 147,2 

Неразпределена 

печалба 
у = 40,85t – 41,344 0,906 408,0 448,9 489,7 530,6 571,5 612,3 

Общо количество собствени източници 510,1 560,0 609,8 659,7 709,7 759,5 

Дял на собствените източници, % 85,5 86,0 86,4 86,7 87,0 87,2 

Външни източници на финансова подкрепа 

Банкови кредити у = 4,74t + 23,764 0,936 75,9 80,6 85,4 90,1 94,8 99,6 

Държавна (обществена) 

подкрепа 
у = 5,1207t0,2943 0,007 10,37 10,64 10,89 11,13 11,36 11,58 

Общо количество външни източници 86,3 91,2 96,3 101,2 106,2 111,2 

Дял на външните източници, % 14,5 14,0 13,6 13,3 13,0 12,8 

Общо количество собствени и външни източници 596,4 651,2 706,1 760,9 815,9 870,7 

   включително: на 1 ха земеделска земя, хил. UAH 28,9 31,6 34,2 36,9 39,6 42,2 

Инвестиционни ресурси 

Капиталови инвестиции у = 7,21t – 3,856 0,852 75,4 82,6 89,8 97,0 104,2 111,5 

Преки чуждестранни 

инвестиции, млн. USD 
у = 753,4t -0,105 0,287 585,7 580,4 575,6 571,1 567,0 563,1 

Капиталови инвестиции 

и текущи разходи за 

опазване на околната 

среда, млн. UAH 

у = 164,78t -0,035 0,002 151,5 151,1 150,6 150,2 149,9 149,5 

Финансов лизинг у = 5,1474t0,1479 0,101 7,34 7,43 7,52 7,61 7,68 7,76 

Общ размер на инвестиционните източници 98,8 106,0 113,1 120,3 127,5 134,7 

включително: на 1 ха земеделска земя, хил. UAH 4,79 5,14 5,49 5,83 6,18 6,53 

Източник: изчисления на автора. 
Основните насоки за подобряване на финансовата подкрепа следва да бъдат поне две от 

следните: (1) увеличаване на обема на собствените източници на финансови ресурси и 

рационалното им разпределение; (2) привличане на външни източници, на първо място 

аграрни постъпления и банкови заеми. Например идеята за увеличаване на размера на 

разходите на хектар до нивото на следващата (най-добрата група) се предлага да бъде основа 

на концепцията за финансова подкрепа за устойчива интензификация. Този подход е 

ефективен при условие, че дефицитът се финансира от собствени източници. В същото време 

резултатите от изчисленията показват, че не е целесъобразно да се привлича заем със 17,7% 

годишно за покриване на дефицита на средства, тъй като ефектът от финансовия ливъридж е 

по-малък от 1 (табл. 24). Поради това е необходимо да се намалят разходите за привлечен 

капитал, по-специално лихвите по банковите заеми. Създаването и функционирането на 

Държавната поземлена (ипотечна) банка би допринесло за решаването на този въпрос. 

5.2. Влияние на концентрацията на земята върху формирането на финансовите 

резултати на аграрните предприятия. Направена е оценка на текущото състояние, 

тенденциите и прогнозата на концентрацията на земята в аграрните предприятия на Украйна 

и се изследва влиянието на нивото на концентрация на земята върху финансовата 

конкурентоспособност на агрохолдингите. В допълнение към обсъжданите по-рано 

показатели за финансова конкурентоспособност беше избрана печалбата преди лихви, 

данъци, влошаване и амортизация на хектар земеделска земя, което (подобно на 
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новосъздадената стойност) отразява: (1) рентабилността на обработваната земя и 

(2) концентрацията на финансовите ресурси на предприятието, които са на разположение на 

собствениците, кредиторите и други инвеститори. 

Средният размер на земята на земеделските предприятия в Украйна е един от най-

големите в Европа. Нивото на концентрация на земеделска земя нараства динамично. Два 

украински агрохолдинга (със стопанисвани земи над 600 хил. ха) са включени в ТОП-20 на 

най-големите компании по този показател в света. ТОП-100 агрохолдинги контролират общо 

6,4 млн. ха, или около 31% от общата земеделска земя, използвана от украинските аграрни 

предприятия. На регионално ниво и/или конкретни административни райони 

монополизацията на пазара за наем на земя е много по-висока. Поради това беше 

предложено едно от направленията на аграрната политика да бъде насочено към 

предотвратяване на монополизацията на пазара за наем на земя чрез научно обосновано 

ограничаване на нивото на концентрация на земеделска земя. 

Таблица 24 

Изчисляване на ефекта на финансовия ливъридж в контекста на подобряване на 

финансовата подкрепа за формиране на устойчива конкурентоспособност на аграрните 

предприятия на пазара на царевично зърно 

Групи от 

предприятия 

според 

добива, ц/ха 

Актуални данни (2016) Прогнозни данни (2020) 

Брой 

предпри-

ятия в 

групата, 

единици 

Средни 

производ-

ствени 

разходи, 

хил. 

UAH/ха 

Среден 

добив, 

ц/ха 

Средни 

производ-

ствени 

разходи, 

хил. 

UAH/ха 

Среден 

добив, 

ц/ха 

Дефицит 

на 

средства, 

хил. 

UAH/ха 

Средни 

производ-

ствени 

разходи 

(вкл. за 

заем) хил. 

UAH/ха 

Допълни-

телна 

печалба 

(вкл. % за 

заем), 

хил. 

UAH/ха 

Ефект  

от 

финан-

совия 

ливъ-

ридж, % 

I до 25 322 5,4 19,1 7,8 30,3 2,40 8,2 1,07 0,716 

II 25,1–35 323 7,8 30,3 10,3 40,7 2,50 10,7 0,67 0,604 

III 35,1–45 323 10,3 40,7 11,7 50,6 1,40 11,9 1,79 0,879 

IV 45,1–55 383 11,7 50,6 13,5 60,4 1,80 13,8 1,29 0,802 

V 55,1–65 382 13,5 60,4 14,8 69,8 1,30 15,0 1,74 0,883 

VI 65,1–75 387 14,8 69,8 15,9 79,9 1,10 16,1 2,22 0,919 

VII 75,1–85 352 15,9 79,9 17,2 90,7 1,30 17,4 2,23 0,906 

VIII 85,1–95 321 17,2 90,7 18,6 101,6 1,40 18,8 2,14 0,896 

IX 95,1–110 248 18,6 101,6 22,9 124,9 4,30 23,7 3,04 0,800 

X над 110 195 22,9 124,9 28,7 124,9 5,80 29,7 3,29 0,762 

Вкл. над 150 30 28,7 154,0 28,7 124,9 - - - - 

Източник: изчисления на автора въз основа на данните на формуляр № 50-s.g. 
Увеличаването на нивото на концентрация на земя в агрохолдингите (по примера на 

най-ефективните компании за растителна продукция) като цяло има положителен ефект 

върху тяхната финансова конкурентоспособност, но коефициентът на корелация е нисък 

(r = 0,187). Анализът на влиянието на нивото на концентрация на земята върху финансовата 

конкурентоспособност като цяло на аграрните предприятия в Украйна показа, че малките, 

средните и големите предприятия могат да бъдат конкурентоспособни. Увеличаването на 

концентрацията на земеделските земи като цяло има положително влияние само до 

определена граница (около 30 хил. ха), след което финансовата конкурентоспособност е 

намалена. На примера на групираните данни, увеличението на концентрацията на нивата на 

земеделските земи като цяло има отрицателен ефект върху ценовата конкурентоспособност, 

коефициентът на корелация (r = -0,469) показва умерена обратна корелационна връзка между 

изследваните параметри. Увеличаването на нивото на концентрация на земеделска земя като 

цяло има положителен ефект върху финансовата конкурентоспособност на предприятията 

чрез дохода на хектар (r = 0,518) и новосъздадената стойност на хектар (r = 0,680), тъй като 

има пряка средна корелация между тези параметри. 

В контекста на бъдещата финансова политика е необходимо да се подкрепят аграрните 

предприятия, които отговарят на критериите на модела за запазване на селото. Един от 
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показателите за такова съответствие може да бъде предложеният от нас индекс за устойчива 

конкурентоспособност на предприятията. Разработвайки и подобрявайки препоръките на 

учените, ние предлагаме следното диференциране на лихвения процент за компенсация за 

кредит за субектите в агробизнеса (в % от лихвения процент на Националната банка на 

Украйна): 150,0% (но не повече от действителната лихва за заема) за микро (семейни) 

стопанства, 100,0% за частични форми на агробизнес, 75,0% за малки форми на агробизнес, 

50,0% – за средни предприятия, 25,0% – за големи предприятия, и 0,0% – за агрохолдинги. В 

допълнение предлагаме да се подобри методологичното подпомагане на процеса на банково 

кредитиране на аграрните предприятия, като се вземат предвид критериите за устойчиво 

развитие. За разлика от съществуващите подходи се предлага да се вземат предвид не само 

финансово-икономическите, но и екологичните и социалните критерии, които се отразяват в 

индексите на устойчива конкурентоспособност. Това се отнася за компенсацията на 

държавните лихви по банкови заеми. За средни и големи аграрни предприятия предлагаме това 

обезщетение да се прави, само ако постигнат екологична и социална конкурентоспособност, не 

по-ниска от средното ниво. Това ще увеличи ефективността на банковото кредитиране чрез 

намаляване на екологичните и социалните рискове, както и ще помогне за хармонизиране на 

интересите на различни заинтересовани страни. 

Резултатите от анализа с помощта на DEA показват, че повечето предприятия в региона 

са недостатъчно технически ефективни. Някои подобрения в общата ефективност са 

нестабилни и е рано да се говори за тенденция на подобрение. Анализът на данните показва 

как и в каква посока неефективните предприятия трябва да подобрят своите резултати. 

Почти във всеки район на Харковска област имаше поне едно аграрно предприятие, което 

постигна високо ниво на обща ефективност. Това показва, че има значителни резерви за 

подобряване на конкурентоспособността. Показателите за най-успешните аграрни 

предприятия могат да послужат като ориентири в това отношение. 

5.3. Инвестиционна привлекателност на използването на земеделска земя и нейното 

подобряване в контекста на въвеждането на пазар на земята. Оценката и анализът на 

инвестиционната привлекателност на използването на земята е предпоставка за вземане на 

решения от инвеститорите (включително чуждестранните) относно инвестицията. За 

аграрните предприятия анализът на инвестиционната привлекателност е един от 

инструментите за привличане на инвестиции, а за държавата е основа за формиране на 

инвестиционна политика. Обобщавайки резултатите от PESTEL анализа, може да се 

отбележи, че напоследък инвестиционната привлекателност на земята е положително 

повлияна, най-значително от климатичните и технологичните фактори, докато 

икономическите и законодателните фактори са унищожили този ефект (фиг. 13). 

                          
        а)        б) 

Фиг. 13. Действително въздействие (а) и прогноза за най-вероятните промени (б) на 

основните фактори за инвестиционна привлекателност на земеползването на 

земеделските предприятия на Украйна въз основа на PESTEL анализа 
Източник: изграден от автора въз основа на собствени изчисления. 

Резултатите от интегрираната оценка на инвестиционната привлекателност на 



 

46 

земеползването на аграрните предприятия в регионите показват, че никой регион не е 

достигнал много високо и високо ниво на инвестиционна привлекателност (фиг. 14). 

Резултатите от клъстерния анализ позволяват да се формулират основните предложения за 

подобряване на инвестиционната привлекателност на използването на земята за всеки от 

клъстерите. И така, за първия такъв клъстер това е намаляване на нивото на инвестиционен 

риск (повишаване на инвестиционните дейности в сигурността) и подобряване на развитието и 

наличието на инфраструктура в регионите. За втория клъстер основният акцент е 

повишаването на нивото на инвестиционна активност в селското стопанство на региона (тъй 

като за инвеститора е важен предишният опит в инвестиционния бизнес) и подобряване на 

икономическото плодородие на почвата на аграрните предприятия. За третия клъстер е 

необходимо подобряване на инвестиционната активност, подобряване на икономическата 

устойчивост на селското стопанство и намаляване на инвестиционните рискове. 

 
Фиг. 14. Картограма на инвестиционната привлекателност на земеделските земи  

в регионите на Украйна 

Източник: изграден от автора въз основа на собствени изчисления. 

Получените резултати могат да бъдат използвани от мениджърите на различни нива на 

управление за вземане на инвестиционни решения (микро ниво) и повишаване на 

инвестиционната привлекателност на използването на земята чрез премахване, 

предотвратяване и/или смекчаване на отрицателни фактори, подобряване на 

законодателството и политиките на мезо и макро ниво. 

Една от ключовите възможности за увеличаване на инвестиционната привлекателност е 

пазарната капитализация на земеделските земи. Ако обаче не бъде постигнат значителен 

напредък в подобряването на ефективността на производството и подобряването на 

финансовите институции, вероятната цена на един хектар земеделска земя в случай на 

премахване на мораториума през 2021 г. в Украйна може да бъде 11113–66271 UAH 

(табл. 25). Ако настоящите тенденции продължат, дори през 2025 г. няма да е възможно да се 

постигне високо ниво на експертна парична оценка на земеделските земи. 

Да се постигне висока цена (експертна парична стойност) е възможно само при 

определени условия: първо, значително увеличение на възвръщаемостта на хектар; второ, 

подобряването на вътрешната финансова система в посока понижаване и стабилизиране на 

лихвените проценти и доближаването им до нивото на европейските страни (2–4%), тъй като 

сега недостатъчното ниво на развитие на финансовите институции в Украйна чрез 

сравнително високите лихвени проценти по депозитите се отразява негативно върху 
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потенциалната пазарна оценка на земеделските земи. 

Таблица 25 

Прогноза за потенциалната цена (експертна парична стойност) на земеделските земи на 

земеделските предприятия в Украйна по метода на капитализиране на наема 
Прогнозен математически модел на паричната 

стойност чрез коефициента на капитализация на 

нивото на действителния лихвен процент по 

депозитите 

R2 

Прогнозна експертна парична стойност, 

UAH/ха по години 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

В национална валута  y = 1408,5t + 458 0,836 15949 17358 18766 20174 21583 22991 

В международна валута y = 6502,5t – 11759 0,719 59769 66271 72774 79276 85779 92281 

Средно y = 1541,7t + 662,5 0,842 17621 19163 20705 22246 23788 25330 

Лихвен процент на НБУ, % y = 613,82t + 3747,3 0,353 10499 11113 11727 12341 12955 13568 

Източник: изчисления на автора. 

Ние сме дълбоко убедени, че Украйна се нуждае от поетапно въвеждане на цивилизован 

оборот на земеделските земи, следователно, една от насоките за еволюционното развитие на 

този пазарен сегмент може да бъде въвеждането на пилотни проекти за продажба на земя на 

търгове в определени региони. Затова трябва да се проведе икономически експеримент за 

въвеждане на пазар на земя в един от регионите като пример и след това, в зависимост от 

резултатите от експеримента, трябва да се вземат подходящи управленски решения. 

5.4. Прогнозна икономическа ефективност на финансирането на иновационни и 

инвестиционни проекти за устойчиво управление на почвите. Този раздел представя 

основните финансови параметри на разработените проекти (табл. 26). Резултатите от 

изчисляването и анализа на прогнозните показатели за ефективността на финансирането на 

тези проекти показват тяхната инвестиционна привлекателност. Тези индикатори изискват 

уточнение на етапа на окончателното проучване за осъществимост на прединвестиционния 

етап на проекта. Тези резултати могат да бъдат използвани за привличане на потенциални 

инвеститори, включително чуждестранни. 

Таблица 26 

Прогнозна необходимост от финансови ресурси и икономическа ефективност от 

финансиране на иновационно-инвестиционните проекти за устойчиво управление на 

почвите 

Името на проекта 

Необходимост от 

финансови ресурси, 

хил. USD 

Ефективност на 

финансирането 

Общо за 

4 години 

Вкл. първата 

година 

NPV, хил. 

USD 

IP,  

коеф. 

DPP, 

години 

Създаване на Научен парк „Аналитичен център 

за качеството на почвите” в Харковска област 
1234,7 652,6 716,1 1,097 3,6 

Създаване на Регионален център за 

аеромониторинг в Харковска област 
1010,1 538,9 1054,1 1,956 2,0 

Разработване на находището Изимске и 

използването на смлени фосфорити в 

селското стопанство 

11042,4 4341,6 5236,6 1,206 3,3 

Механизъм за рекултивационна кестеняви 

солончаци при ненапоявани условия* 
174,2 174,2 786,9 4,517 9,9 

Забележка. *Проектът е със срок 45 години; изчисленията са направени за 100 ха. 

Източник: изчисления на автора. 

Резултатите от проучването сочат, че използването на мелиоративна оран на алкални 

почви допринася за увеличаване на експертната парична оценка на земята средно с 

3636,7 USD/ха или 3,3 пъти в сравнение с опцията „без проект“, както и увеличение на 

паричната стойност на почвените екосистемни услуги средно с 2543,2 USD/ха или 19,5%. 

Показателите за NPV (786,9 хил. дол. за 45 години) и индексът на рентабилност (4,517) също 

показват икономическата ефективност на финансирането и осъществимостта на 

изпълнението на проекта (фиг. 15). В същото време сравнително дългите периоди на 
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изплащане сочат необходимостта от държавна финансова подкрепа за такива проекти и/или 

търсенето на иновативни решения за намаляване на разходите за оран на мелиорационните 

насаждения и увеличаване на възвръщаемостта от нея. Ефективността на финансирането на 

проект за рекултивация на плантационна оран ще бъде много по-висока при напояване. 

 
Фиг. 15. Кумулативна нетна настояща стойност по инвестиционния проект за оран на 

рекултивация на 100 ха 
Източник: изграден от автора въз основа на собствени изчисления. 

Резултатите от проучването на потенциалния допълнителен финансов резултат от 

националния инвестиционен проект за рекултивация на орни земи в Украйна при различни 

сценарии показаха, че над 45 години от вероятния среден вариант потенциалната 

допълнителна печалба е 3600 млн. USD, а по песимистичния вариант – 2137,5 млн. USD. 

Нуждата от финансови средства за този проект е 696,8 млн. USD. 

5.5. Ефективност на финансирането на практики за устойчиво управление на почвите 

на микро, мезо и макро ниво. Иновативните практики за устойчиво управление, особено 

скъпите, могат да бъдат финансирани, при условие че тези практики са ефективни. Беше 

оценена ефективността на финансирането на различни практики за устойчиво управление на 

почвата на микро, мезо и макро ниво, по-специално: оптимизиране на агрофизичните 

свойства на семенния слой на почвата; иновативни практики за устойчиво управление на 

храненето на растенията; използване на различни форми на азотни торове в зависимост от 

методите на основна оран; иновативни практики за устойчиво управление на почвения 

органичен въглерод; използване на биологични вещества в биоземеделието; възпроизвеждане 

на органична материя в почвата въз основа на развитието на животновъдството; 

освобождаване на обработваемата земя от интензивно обработване; подобряване на кисели и 

солени почви в Украйна. Най-евтините са организационните дейности. Например, очакваният 

финансов ефект от освобождаването на обработваемата земя от интензивно обработване се 

формира чрез рационално преразпределение на финансовите ресурси (същата сума на 

средствата ще се прилага за по-малка площ, което ще осигури премахване на недостига на 

оборотен капитал и по-голям концентрация на авансиран капитал на хектар земя с по-добро 

качество) и повишаване на неговата ефективност. 

Сред най-капиталоемките е финансирането на подобряването на кисели и солени 

почви. Установено е, че: (1) финансирането на мерки за подобряване на състоянието на 

напоявани, освободени от напояване и алкални почви в района на степите (напр., за царевица 

за зърно) може да бъде рентабилно – условната допълнителна печалба варира в диапазона от 

169–6753 UAH/ха; (2) финансирането на варуване на кисели почви в района на Полесието 

може да осигури средно 183–599 UAH/ха условна допълнителна печалба, а в горско-степния 

район – 178–411 UAH/ха; (3) при силно кисели почви инвестициите във варуване могат да 

бъдат изплатени за четири години, на среднокисели почви – за пет години, като цяло в 

Украйна – за шест години, на слабо кисели почви варуването е икономически неефективно. 
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Анализът на нелихвените финансови показатели показа икономическата 

осъществимост на финансирането на Националната програма за защита на почвите на 

Украйна. Проучването на лихвените индикатори показа достатъчно ниво на икономическа 

ефективност на финансирането на дейности по проекти, дори без да се отчита нефинансовият 

ефект при оптимистични и реалистични сценарии. Въпреки това, според песимистичните 

опции, намалените индекси са на ръба на ефективността и без нефинансовия ефект 

(предотвратена загуба) финансирането от частни инвеститори остава под въпрос (табл. 27). 

Таблица 27 

Прогнозно изчисление на намалените показатели за икономическа ефективност на 

финансиране на мерки в аграрните предприятия, осигурени от Националната програма 

за защита на почвите на Украйна 

Сценарии 
Варианти на изчисление в зависимост от лихвения 

процент при действителната лихва: 

Ефективност на 

финансирането 

NPV,  

млн. UAH 

IP,  

коеф. 

DPP, 

години 

Реалистичен Средно за депозити – 10,9% 99939 1,029 9,7 

Песимистичен 
По депозити в национална валута – 12,1% 93950 0,967 10,3 

При действителна средно претеглена стойност – 15,9% 77680 0,800 12,5 

Оптимистичен 

По депозити в чуждестранна валута – 2,4% 159149 1,639 6,1 

По депозити в чуждестранна валута – 2,4% (инвестиции, 

без минерални торове) 
203150 3,824 2,6 

Източник: изчисления на автора. 

Установено е, че с лихвен процент на нивото на действителната лихва през 2018 г. по 

депозити в чуждестранна валута (2,4%), прогнозната стойност на NPV (159149 млн. UAH) е 

1,69 пъти по-висока от нивото (93950 млн. UAH), определено въз основа на нивото на 

лихвения процент по депозити в национална валута (12,1%). Най-малката стойност на NPV 

(77680 млн. UAH), както се очакваше, се оказа при лихвения процент на нивото на 

действителната средно претеглена стойност. Тези резултати отново подчертават важната роля 

на високо ниво на развитие на финансовата, по-специално на банковата система, тъй като 

възможностите и осъществимостта на финансирането на предложените мерки значително 

зависят от нея. Като се вземат предвид паричната стойност на почвените екосистемни услуги и 

на земеделските земи, решението може да се промени в полза на финансиране на борбата с 

деградацията, доколкото първите два сценария показват ниска ефективност (табл. 28).   

Таблица 28 

Разходи за действие (устойчиво управление на почвата) и бездействие срещу 

деградацията на почвата в аграрните предприятия в Украйна през хоризонта на 

планиране (до 2030 г.) според различни сценарии 

Сценарии  

Разходи за 

действие (10-год. 

хоризонт за 

планиране), млрд. 

USD 

Разходи за 

бездействие (10-

год. хоризонт за 

планиране), млрд. 

USD 

Съотно-

шение 

1. Финансови загуби от разпространението на дегра-

дацията на почвата само поради недостиг на реколта 
27,603 13,150 0,476 

2. Загуби от намаляването на стойността на 

екосистемните услуги само на обработваемия почвен 

слой (30 см) на земеделска земя 

27,603 9,703 0,351 

3. Загуби от намаляването на стойността на земе-

делските земи само поради деградация на почвата 
27,603 216,877 7,857 

4. Сценарий 1 + Сценарий 2 27,603 22,853 0,828 

5. Обща икономическа стойност (загуби, причинени 

от деградация на почвата: сценарий 1 + сценарий 2 + 

сценарий 3) 

27,603 239,730 8,685 

Източник: изчисления на автора. 
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Финансирането на устойчиви практики за управление на почвата може да доведе до 

обща икономическа и екологична стойност (предотвратяване/свеждане до минимум на 

щетите, причинени от деградацията на почвата: сценарий 1 + сценарий 2 + сценарий 3) до 

239,7 млрд. USD до 2030 г. Цената на финансиране на действията срещу деградацията на 

почвата е много по-ниска от цената на бездействието. Като цяло инвестицията от 1 USD за 

възстановяване на деградирала почва възвръща 8,7 USD. Високо ефективното съотношение 

цена – полза осигурява мощен стимул за финансиране на устойчиво управление на почвата 

срещу деградация на почвата. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Работата разглежда теоретичното обобщение и предлага решение на важен научен 

проблем, който се състои в обосноване на теоретичните и методологически основи, 

разработването на стратегически приоритети и практически препоръки за финансовата 

подкрепа за формиране на устойчива конкурентоспособност на земеползването на аграрните 

предприятия в Украйна. Тази работа е едно от първите проучвания, в които е извършен 

цялостен анализ и синтез на тенденциите, настоящото състояние и възможностите за 

финансова подкрепа за прилагането на устойчиво управление на почвите и устойчиво 

интензифициране на производството. Тя допълва оскъдната литература по този проблем. 

Това ще допринесе не само за осигуряване на устойчива конкурентоспособност на 

земеползването на аграрните предприятия, но и за постигане на неутралитет на деградацията 

на земята и адаптиране към изменението на климата. Резултатите от изследванията 

позволиха да се формулират следните изводи. 

1.1. Теоретичната платформа на това проучване се основава на: (1) теорията за 

устойчивото развитие, (2) институционалната теория и (3) теорията на финансите, по-

специално на нейните съвременни компоненти: аграрни финанси, устойчиви финанси, 

климатични финанси и зелени финанси. Вътрешните и/или международните частни и/или 

публични финансови ресурси, както и двустранните и многостранните източници могат да 

бъдат свързани с финансирането на формирането на устойчива конкурентоспособност на 

земеползването на аграрните предприятия. Резултатите от теоретичния анализ показват, че 

най-често срещаните и/или перспективни са следните външни източници за финансиране на 

формирането на устойчива конкурентоспособност на земеползването на аграрните 

предприятия: банково кредитиране, аграрни постъпления, финансов лизинг, клъстер 

механизъм на финансиране, бюджетна подкрепа. Важна роля за увеличаване на достъпа до 

тези източници на финансови ресурси играят финансовите технологии и банковите 

иновации. За първи път, като определящи икономическата същност на устойчивата 

конкурентоспособност на земеползването на аграрните предприятия, са въведени в научно 

обращение и са предложени потенциалното и действителното ниво на конкурентоспособност 

на земеползването на аграрните предприятия. В структурата на устойчивата 

конкурентоспособност са посочени следните компоненти: технологичен, финансов, 

маркетингов, екологичен и социален. 

1.2. Разработихме съвременна (нова) парадигма за формиране на устойчива 

конкурентоспособност на аграрните предприятия на базата на устойчивото управление на 

почвите, която концептуално отразява възгледа на автора върху решението на повдигнатия 

проблем. Концептуалната идея е, че формирането на устойчива конкурентоспособност на 

аграрните предприятия е възможно чрез въвеждане на устойчиво управление на почвата, 

което изисква адекватна финансова подкрепа. Тъй като формирането на тази 

конкурентоспособност е полидетерминиран процес, разработването и прилагането на 

система за устойчиво управление на почвата ще предотврати действието на природните 

фактори, причиняващи деградация и ще допринесе за градационния вектор на развитието на 

почвите и целенасочено формиране на устойчиви конкурентни предимства, които ще 

гарантират устойчиво развитие на предприятията. Предложената съвременна парадигма се 
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състои от три взаимосвързани концепции: методологическа, теоретична и проектно-

технологична. Всяка от тях включва редица основни теоретични, методологически и 

концептуални разпоредби, използването на които създава методологична рамка за 

изграждане на парадигма, която може да претендира за статут на неортодоксална. 

Предложена е дефиниция на концепцията за „финансова подкрепа за формиране на 

устойчива конкурентоспособност на земеползването на аграрните предприятия“ от 

позицията на системния, ситуационния, интердисциплинарния и синергичния методологичен 

подход. 

1.3. Определят се структурно-функционалните компоненти на модела на системата за 

устойчиво управление на почвата в аграрните предприятия. Въз основа на: 

(1) концептуалната рамка за устойчиво управление на почвите и (2) неортодоксалната 

парадигма за формирането на устойчива конкурентоспособност на аграрните предприятия за 

първи път разработихме холистична концепция за устойчиво управление на почвите в 

украинското земеделие. Тя включва следните основни раздели: (1) мисия и стратегически 

цели, (2) основни насоки (мерки) за постигане на стратегически цели на концепцията, 

(3) очаквани резултати от прилагането и (4) оценка на финансовите ресурси, необходими за 

прилагане на концепцията за устойчиво управление на почвата в украинското земеделие. 

Практическата стойност на получените резултати е, че тяхното използване трябва да 

допринесе за повишаване на ефективността на устойчивото управление на почвите, 

предимно на национално ниво, и постигане на неутрално ниво на деградация на почвата чрез 

програмно-целево финансиране.  

1.4. От гледна точка на световната конкуренция сравнителният анализ е финансов 

инструмент за формиране на устойчива конкурентоспособност на земеползването на 

аграрните предприятия, който позволява чрез базиран на приложения постоянен предмет на 

сравнение със стандартите, идентифициращи това, което другите правят по-добре от нас, и 

използвайки най-добрите практики, да очертаем области за преодоляване на разликата 

между нашето ниво и постигнатото ниво на конкурентите. Глобалният индекс за устойчива 

конкурентоспособност на селското стопанство се оценява за 30 европейски държави за първи 

път. В резултат на международното сравнение бе определена мисията за финансова подкрепа 

за формиране на устойчива конкурентоспособност на селското стопанство в Украйна в 

контекста на европейската интеграция и стратегически цели за повишаване на ефективността 

на устойчивото интензифициране на използването на земята в аграрните предприятия в 

краткосрочен план (2025 г.) и средносрочна (2030 г.) перспектива. Новостта на тази част от 

изследването е, че с помощта на научния подход към сравнителния анализ бяха определени 

основните насоки на стратегическото управление на финансовата подкрепа за формиране на 

устойчива конкурентоспособност на аграрните предприятия в контекста на европейската 

интеграция. Използването на резултатите от научните изследвания може да подобри 

ефективността на управлението на финансовата подкрепа за формиране на устойчива 

конкурентоспособност на земеползването и конкурентоспособността на аграрните 

предприятия и сектора като цяло. 

2.1. Обобщена и формирана е методологичната концепция за финансово регулиране на 

формирането на устойчива конкурентоспособност на земеползването на аграрните 

предприятия. Тя се състои от следните компоненти: (1) дефиниране на проблема, към 

решението на който е насочена концепцията на програмата; (2) анализ на причините за 

проблема и обосновка на необходимостта от решаването му чрез програмния метод; 

(3) целта на концепцията на програмата и (4) основните насоки (мерки) за постигане на 

целите на предложената методологична концепция, по-специално: (а) подобряване на 

институционалните основи на финансовата политика, (б) мобилизиране на основни 

източници за финансиране на формирането на устойчива конкурентоспособност на 

земеползването на аграрните предприятия и (в) подобряване на финансово-икономическия 

механизъм за устойчиво управление на почвата в селското стопанство. Поетапното 

прилагане на системата за финансово регулиране на формирането на устойчива 
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конкурентоспособност на земеползването на аграрните предприятия в практиките отваря 

нови възможности за по-голям обем и по-висока ефективност на аграрното производство 

заедно с поддържане на високо качество на почвата и по-нататъшни подобрения в социалния 

статус на селското население, развитието на селските райони и продоволствената сигурност 

на Украйна. 

2.2. Методологическата рамка за оценка на устойчивата конкурентоспособност на 

земеползването на аграрните предприятия включва: методически разпоредби; общи и 

специални принципи за оценка на устойчивата конкурентоспособност; критерии и 

многостепенна йерархична система от показатели за оценка, която се основава на логико-

семантичния теоретичен модел на структурата на устойчивата конкурентоспособност. Той е 

обоснован и описва методологията за определяне на системата от показатели за устойчива 

конкурентоспособност на земеползването на аграрните предприятия, която включва 

подсистеми от показатели за технологична, финансова, маркетингова, екологична и социална 

конкурентоспособност. На микроикономическо ниво (на отделни аграрни предприятия) 

предложихме да се разграничат пет нива; на мезоикономическо ниво (на отделни области 

или региони) – четири нива на устойчива конкурентоспособност. Предложената методология 

е достатъчна за обективно определяне на нивото и извършване на цялостен анализ на 

устойчивата конкурентоспособност на земеползването на аграрните предприятия. 

2.3. Предложена е и изпробвана цялостна методология и концептуална рамка за оценка 

на щетите, причинени от деградацията на почвата. Основните критерии за оценка на тази 

вреда са: (1) загубата на доходи на аграрните предприятия, причинена от недостиг на 

култури поради деградация на почвата, (2) загубите от намаляването на стойността на 

екосистемните услуги на обработваемия почвен слой и (3) щетите от намаляването на 

стойността на земеделските земи поради деградацията на почвата. Деградацията на земята 

поради нерационалното използване затруднява развитието на аграрния сектор и селските 

райони. Анализирана е методологията на паричната оценка на загубите от замърсяване на 

почвите. Основните критерии за определяне на вътрешните екологични и икономически 

щети от замърсяването на почвите са загубите на печалба, чието получаване е основната цел 

на представянето на предприятието в маркетинговите условия. Основни елементи на 

вътрешните еколого-икономически загуби, понесени от аграрното предприятие, са: загуби на 

печалба в резултат на получаване на по-малко продукти от очакваното поради недостиг на 

реколта заради замърсяване на почвите; загуби на печалба поради влошено качество на 

аграрната продукция заради замърсяване на почвите; намаляване на печалбите на 

предприятието поради увеличаване на себестойността на продукта чрез намалена 

производителност на труда, предварително определена чрез намаляване на 

производителността на реколтата при същите темпове на полуфиксираните разходи. 

2.4. Понятието „инвестиционна привлекателност за използване на земеделски земи“ е 

въведено в научно разпространение. Имайки това предвид, първо предложихме и 

изпробвахме методологията за оценка на инвестиционната привлекателност на земеделските 

земи, която включва: PESTEL анализ на факторите за инвестиционна привлекателност; 

принципи за оценка на инвестиционната привлекателност; критерии и многостепенна 

йерархична система от показатели, които се основават на логико-семантичния модел на 

автора на структурата на факторните симптоми и взаимодействието на йерархичните нива на 

тази привлекателност. Прилагането на нашата методологична рамка позволява да се оцени, 

анализира и подобри инвестиционната привлекателност на земеползването, особено на 

регионално ниво. На микро ниво това изисква допълнителна дискусия, емпирична проверка, 

подобряване и адаптиране към специфичните условия на функциониране на аграрните 

предприятия, както и към специфичните нужди на лицата, вземащи решения на различни 

йерархични нива. 

2.5. В резултат на извършените изследвания се обобщава и формира методологичната 

рамка за оценка на икономическата ефективност на финансирането на мелиорацията на 

почвите и инвестиционно-иновационните проекти за рекултивация на земята. Разработката 



 

53 

включва основни концептуални разпоредби, ключови методологични подходи, принципи, 

методи, критерии и показатели, които ще гарантират целостта и унифицираността на 

изчислението на показателите за тази ефективност. Предлаганите показатели не трябва да се 

разглеждат като завършена система, тъй като те могат да бъдат допълнени от други, като се 

вземат предвид спецификите на функционирането на отделните предприятия, 

съществуващата информационна база и в зависимост от задачите. Изборът на критерии и 

показатели за икономическа ефективност на финансирането на всеки етап от оценката на 

рекултивационния проект и методите за тяхното изчисляване се извършват, като се отчита 

целта на изпълнението на проекта, етапа на оценка, мащаба на оценката и наличната 

информационна база. 

3.1. Получените резултати потвърждават хипотезата, че дори в условия на дефицит на 

финансови ресурси, аграрните предприятия ги използват по различен начин, което осигурява 

формирането на различни нива на устойчива конкурентоспособност. В резултат на 

апробирането на предложената методология беше разкрито значително диференциране в 

постигнатото ниво на устойчива конкурентоспособност на земеползването на аграрните 

предприятия, анализирани бяха основните причини, които формират тези различия в 

основните сегменти на аграрния пазар. Много високо ниво на устойчива 

конкурентоспособност е постигнато само от 0,4% от аграрните предприятия, високо – от 

3,4%, средно – от 28,8%, останалите (67,4%) не са конкурентоспособни. В условията на 

недостиг на финансови ресурси аграрните предприятия инвестираха най-вече във 

финансово-икономическата сфера и най-малко в екологичната сфера на устойчивото 

развитие. Например, сред анализираните критерии повече предприятия постигнаха високо и 

много високо ниво на конкурентоспособност по финансови (13,8%) и най-малко по 

екологични критерии (2,7%). Определени бяха основните фактори за успех и основните 

приоритети за подобряване на конкурентоспособността във всеки от изследваните пазарни 

сегменти. За един от тях може да се счита рационалното земеползване, което е особено 

важно за аграрните предприятия, специализирани в производството на слънчоглед. 

3.2. Оценява се нивото на устойчива конкурентоспособност на земеползването на 

аграрните предприятия на страната в контекста на три почвено-климатични зони – Степна, 

Лесостепна и Полесие, което ни позволи да идентифицираме зоналните особености на 

нейното формиране и отчитане на тези данни, които определят приоритетите за неговото 

увеличаване и съответната финансова подкрепа. Следователно, за да се подобри устойчивата 

конкурентоспособност на земеползването на предприятията в Степната зона, на първо място 

е необходимо да се финансира увеличаването на тяхната технологична 

конкурентоспособност, докато за предприятията в Лесостепната зона това се отнася до 

екологичната конкурентоспособност и за Полесието – маркетинговата, тъй като те са най-

слабите им страни. Подобни изследвания са проведени на примера на зимна пшеница, 

царевица и слънчоглед. Резултатите от проучването могат да бъдат използвани за: 

(1) идентифициране на резерви за повишаване на устойчивата конкурентоспособност; 

(2) оценка и прогнозиране на нивото на конкурентоспособност на земеползването на 

предприятията; (3) оценка на относителното ниво на ефективност на управлението на 

формирането на конкурентоспособност; (4) вземане на решения относно целесъобразността 

на повишаване на нивото на конкурентоспособност, както и (5) други заинтересовани страни 

(например, инвеститори, акционери, държавни и регионални органи и др.) при вземане на 

инвестиционни решения, моделиране на потенциалните SCI на нови предприятия, 

проектиращи събития за подобряване на конкурентоспособността и финансовата подкрепа за 

устойчиво развитие. 

3.3. Средногодишното увеличение на номиналния обем привлечени кредити за 

анализирания период е 4,74 млрд. UAH (R2 = 0,936), а инвестициите в аграрния сектор са 

7,20 млрд. UAH (R2 = 0,851). Ипотечното кредитиране, финансовият лизинг, аграрната 

застраховка и борсовият пазар имат значителен неизползван потенциал в системата на 

финансова подкрепа за формиране на устойчива конкурентоспособност на земеползването на 
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аграрните предприятия. Анализът на динамиката на обема на публичната (държавна) 

подкрепа показва нестабилността на този източник на финансиране. Резултатите от анализа 

на равномерността могат да се използват за планиране и прогнозиране на обема на 

инвестиране на средства за единица площ. В допълнение, резултатите от изчисляването на 

безработицата (1) са важна част от анализа на инвестиционните рискове, анализа на 

кредитоспособността и/или аграрното застраховане, и (2) могат да бъдат използвани за 

подобряване на механизма на държавна подкрепа за предприятията. Определена е 

териториалната асиметрия в тенденциите и възможностите за финансова подкрепа (по-

специално сумите на банковото кредитиране и капиталовите инвестиции) за формиране на 

устойчива конкурентоспособност на земеползването на предприятията от регионите. В 

структурата на източниците на финансиране на капиталовите инвестиции в аграрния сектор 

водеща роля играят собствените средства на предприятията (86,7%), делът на заемите е 

12,9%. Аграрните предприятия всъщност не са направили капиталови инвестиции в 

опазването на почвата. 

3.4. Установено е, че поради разпространението на деградацията на земите в Украйна 

площ от 10 млн. ха в аграрните предприятия през 2016 г. не е получила 33,6 млрд. UAH 

доход (или 1,315 млрд. USD), което води до загуба от 7,5% от печалбата от продажбата на 

растениевъдство. Тези средства могат да бъдат насочени за развитието на селските райони 

и/или за решаване на неотложни екологични и икономически проблеми на устойчивото 

развитие. Щетите от (1) намаление на стойността на почвените екосистемни услуги са 

970,2 млн. USD, (2) намаление на нормативната парична оценка на земеделските земи са 

4470,2 млн. USD, и (3) намаление на експертната парична стойност на земеделската земя са 

17217,5 млн. USD. Общата средногодишна икономическа и екологична щета поради 

деградацията на почвата е около 24 млрд. USD. Намалението на нормативната парична 

оценка на земеделските земи, от своя страна, доведе до загуби в бюджета поради недостига 

на единичен данък от четвърта група (1214,0 млн. UAH) и данък върху земеделска земя 

(988,2 млн. UAH). Замърсяването на почвата е един от видовете деградация. Според нашите 

оценки, общата загуба на доходи от продажби поради загуба на производителност на 

културите, причинена от замърсяване на почвата с тежки метали, пестициди и други 

токсични вещества в Украйна е около 2,7 млрд. UAH (или 0,106 млрд. USD). Общата сума на 

загуба на печалба поради загуба на производителност на културите, причинена от 

замърсяване на почвата, е около 535 млн. UAH (или 20,9 млн. USD). 

3.5. Експертната парична оценка на загубите на приходи от продажби поради намалена 

производителност на културите от разпространяващата се ерозия на почвата в Украйна е 

224 млн. USD. Установено е, че екологичните щети от загубата на почвата чрез дефлация са 

с обща стойност в района на Волин от 1231–9023 UAH/ха. За първи път беше извършена 

икономическата оценка на въздействието на ерозията на почвата върху производството на 

растителни продукти в Украйна. Получените резултати благоприятстват хипотезата за 

отрицателна връзка между брутната реколта и нивото на ерозия на земята. Констатациите 

потвърждават, че увеличаването на площта на ерозираната обработваема земя с 1% води до 

намаляване на брутното производство на растениевъдство с 0,20% на 100 ха земеделска земя 

като цяло и в третата група субекти (делът на ерозирана обработваема земя в общата им 

площ е повече от 50%) – съответно с 0,61%. Основните резултати от проучването могат да 

бъдат използвани за разработването, обосноваването и прилагането на мерки за опазване на 

почвата за устойчиво използване на земеделските земи и/или за информирано вземане на 

решения на различни нива на управление във връзка с възстановяването на ерозираните 

земи. 

3.6. Три варианта за смекчаване и компенсиране на загубите на органични вещества и 

хранителни вещества в засегнатите земи се оценяват за сравнителната ефективност на 

финансирането на мерките в района на Шатски, област Волин. В тези обекти изследването 

установи, че най-добрата мярка срещу дефлация на почвата е промяна на икономическото 

използване на земите, изложени на риск от ветрова ерозия на почвите. То разглежда 
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методологичните аспекти на финансирането на проекти: идентифициране на ключовите 

заинтересовани страни, определяне на техните интереси (преки и косвени) и възможното им 

въздействие върху проекта; подготовка и изпълнение на проекти; установяване на очевидни 

или потенциални конфликти между интересите на различни заинтересовани страни и 

възможността за съчетаване на тези интереси и установяване на конструктивни 

взаимоотношения между тях; формите на участие, подходящи за всяка от заинтересованите 

страни на всеки етап от проектния цикъл; и възможностите за мониторинг и оценка на 

процесите, по-специално методите за участие, които трябва да включват заинтересованите 

страни. Изследването също така определя предварителен бюджет за финансиране и се 

обсъжда възможността за прилагане на процеса на ангажиране на заинтересованите страни за 

насърчаване и внедряване на обещаващи възможности за устойчиво използване на земи в 

опасност от ветрова ерозия в Украйна. 

4.1. Получените резултати доказват хипотезата за положителна връзка между: 

(1) нивото на платежоспособност и устойчивата конкурентоспособност на аграрните 

предприятия; (2) финансовата подкрепа (инвестиции на хектар) и индексите и субиндексите 

на устойчива конкурентоспособност на аграрните предприятия; (3) качеството на земята и 

нивото на конкурентоспособност на аграрните предприятия. В същото време степента на 

влияние на качеството на земята се различава значително в различните почвено-климатични 

условия. Например, получените данни доказват, че увеличението на нормативната парична 

оценка с 1000 USD за 1 ха допринася за увеличаване на субиндекса на 

конкурентоспособността чрез добива (по примера на царевицата за зърно в Харков, зимната 

пшеница във Волин и зърното в регион Чернигов) съответно с 0,492, 1,016 и 1,485. 

Разлагането на общия обем на изменение на субиндекса на конкурентоспособността по 

добива показва, че текущата нормативна парична оценка на обработваемата земя обуславя 

съответно 9,9%, 67,7 и 47,7% от вариацията. За разлика от зоната на недостатъчно 

овлажняване (Харковска област), в зоната на достатъчно снабдяване с влага (Волинска и 

Черниговска област), в абсолютно и относително изражение, повишаването на качеството на 

земята има по-голямо влияние върху субиндекса на конкурентоспособността по добив, 

отколкото на увеличаване на финансовата подкрепа. В същото време с ниска финансова 

подкрепа на производството е почти невъзможно да се постигне конкурентоспособност дори 

при висококачествена земя; (4) съдържание на хумус влияе на устойчивата 

конкурентоспособност само в райони на достатъчно овлажнение (в регионите Чернигов и 

Волин), докато в Харковска област тези отношения са много по-слаби или напълно 

отсъстват. Например, изследването разкрива висока пряка корелационна връзка (r = 0,735) 

между субиндексите на конкурентоспособността при добива на зърно и съдържанието на 

хумус в почвата в Черниговска област. 

4.2. Въз основа на анализ на текущото състояние и тенденции на системата на фискално 

регулиране на аграрните предприятия в Украйна, ние предложихме за първи път основни 

насоки за подобряване на данъчната система в контекста на формиране на устойчива 

конкурентоспособност на земеползването от тези предприятия и развитието на селските 

райони. По-специално се предлага диференциран подход към данъчното облагане на 

аграрните предприятия в зависимост от (1) размера на аграрните предприятия от площта на 

земеделската земя и (2) баланса на хумуса в почвата през годината, предхождаща данъчния 

отчетен период. За разлика от сегашния подход предлагаме да се индексира нормативната 

парична стойност на земеделските земи годишно, като се отчита нивото на инфлация. В този 

случай прогнозният размер на единния данък на четвъртата група и на данъка върху земята 

трябва да се увеличи с 30%. Получените резултати могат да бъдат използвани за вземане на 

управленски решения за подобряване на данъчната система в контекста на 

възпроизводството на почвеното плодородие и развитието на селските райони. За решаване 

на проблема с повишаването на социалната отговорност на аграрния бизнес е целесъобразно 

законодателно да се въведе данък (такса) за развитието на селските райони за ползването на 

поземлени имоти като процент от нормативната парична оценка на земеделските земи. 
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Изпълнението на това предложение ще увеличи приходите в местните бюджети с 4,5 млрд. 

UAH, които ще бъдат използвани за развитие на селските райони. Практическото въвеждане 

на тези дейности може да допринесе за устойчивото развитие на селските райони в Украйна. 

4.3. В контекста на финансовата подкрепа за практическото прилагане на предложената 

концепция за устойчиво управление на почвите в украинското земеделие, проведохме 

емпирична експертна оценка на относителното значение на принципите на устойчивото 

управление на почвите, както и нивото на съответствие към тези принципи в аграрните 

предприятия на Украйна. Получените резултати демонстрират състоянието на съответствие 

на принципите на устойчиво управление на почвата в аграрните предприятия, наличието на 

възможности и резерви за подобряване на тяхното прилагане. Така 77,8% от принципите са 

изпълнени на ниско ниво, останалите (22,2%) – на много ниско ниво, така че има значителни 

резерви за подобряване на ситуацията. За удобство на анализа и вземане на управленски 

решения относно приоритетите на финансовата подкрепа е разработена специална матрица, 

която се препоръчва да се използва заедно с метода на йерархичния анализ и метода на ABC 

анализа. Според резултатите от ABC анализа се препоръчва най-голямо внимание при 

устойчивото управление на почвата да се съсредоточи върху спазването на принципите, 

включени в група „A“. И така, в аграрните предприятия на Украйна на настоящия етап, сред 

принципите на устойчивото управление на почвата, приоритет № 1 за финансова подкрепа е 

подобряване на съдържанието на органична материя в почвата; следват: минимизиране на 

ерозията на почвата, предотвратяване и смекчаване на уплътняването на почвата и 

подобряване на управлението на подпочвените води. 

4.4. Разработена е цялостна концепция за финансова подкрепа за устойчиво управление 

на SOC в контекста на изменението на климата. Логико-семантичният модел на тази 

концепция се състои от следните блокове: целеви блок, предметен блок, блок за контрол на 

информацията, организационно-финансов блок и резултативен блок. Управлявайки 

органичния въглерод на украинските почви, ние трябва да се съсредоточим върху 

увеличаване на потенциала на обработваната земя за усвояване на въглерода и смекчаване на 

парниковия ефект. Рационалното използване на земята и предотвратяването на деградацията 

на почвата може да смекчи последиците от изменението на климата и да увеличи нивото на 

продоволствената сигурност не само в Украйна, но и в света. Усвояването на въглерод в 

почвите също може да увеличи устойчивостта на украинското селско стопанство към 

изменението на климата и неговата конкурентоспособност. За първи път бе определена 

макроикономическата оценка на необходимостта от финансов ресурс за прилагане на 

устойчиво управление на SOC за периода до 2030 г. Общите средногодишни текущи разходи 

за прилагане на нисковъглеродно използване на земята в украинското селско стопанство са 

равни на 1380.2 млн. USD. Общите инвестиционни разходи с транзакционните разходи за 

прилагане на мерки за еднократна употреба с нисковъглеродно използване на земята в 

Украйна за периода до 2030 г. са равни на 510,5 млн. USD. Практическото изпълнение на 

тези дейности може да допринесе за формирането на икономическото плодородие на почвата 

като гаранция за стабилност и адаптиране на украинското земеделие към изменението на 

климата и устойчивата конкурентоспособност на земеползването. 

4.5. Анализът на финансовите разходи и ползи определи по-висока икономическа 

ефективност на прилагането на органични торове от свинефермите в сравнение с 

минералните торове, тъй като цената на хранителни вещества при тях е 4,5–8,2 пъти по-

ниска. Резултатите от сравнителния анализ на икономическата ефективност на 10-те проби 

органичен тор за свине, биохумус „Хумивит” и минерални торове (Нитроамофоска, амониев 

нитрат, карбамид) на примера на овес за зелена маса показват, че използването на органични 

торове проба номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 е икономически ефективно, докато органичните торове 

от проба номер 7, 8, 9 са икономически неефективни. По основните финансови показатели за 

икономическа ефективност (коефициенти на възвращаемост, условно допълнителна печалба, 

ниво на рентабилност) органичните торове проба номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 имат значителни 

конкурентни предимства пред изследваните марки минерални торове и биохумус „Хумивит”. 
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Използването на органични торове от свиневъдството, с изключение на проба номер 8, в 

икономически план за въздействието върху потенциалното плодородие на почвата е по-

ефективно от биохумуса „Хумивит“. Най-значимите икономически ползи за въздействието 

върху потенциалното плодородие на почвата са проби от органични торове номер 1, 5, 10, 

чието приложение генерира най-ниската цена на хумус. 

4.6. Приемането и практическото изпълнение на Националната програма за защита на 

почвите на Украйна е основа за устойчиво управление на почвите на национално ниво. 

Прогнозната обща сума на финансиране по тази програма (без разходите за торове) за 2021–

2030 г. е 53,128 млрд. UAH, включително средствата от: държавен и местни бюджети – 

11,099 млрд.; от собственици на земя и ползватели на земя – 42,029 млрд. С оглед липсата на 

система за финансиране и/или държавна подкрепа за устойчиво управление на почвата в 

Украйна, обосновахме и количествено оценихме потенциалните източници на финансиране 

на мерките за защита на почвата по различни варианти: канализиране на средства (30% от 

единния данък замества входната такса при опазване на почвата в размер на 0,5% от 

нормативната парична оценка на земеделските земи; канализиране на средства (30% от 

данъка върху земята, при условие за увеличаване на дела му до 1 % от нормативната парична 

оценка на обработваемата земя; едновременно използване на няколко от тези варианти. 

Подобен подход беше тестван на регионално ниво по примера на проекта на Регионална 

програма за опазване на почвите и възпроизводство на тяхното плодородие в Харковска 

област, в резултат на което е разработена прогнозата за необходимите финансови ресурси за 

неговото прилагане. 

5.1. Проучването потвърждава хипотезата, че решаващата роля за формирането на 

субиндекса на конкурентоспособността принадлежи на сумата от оперативни 

(производствени) разходи на хектар. За да се определят приоритетите на нарастващата 

финансова подкрепа за устойчиво интензифициране на производството и оптимизиране на 

структурата на разходите според критерия за максимален добив, създадохме иконометрични 

модели и производствена функция на Коб-Дъглас. Тъй като производствените разходи не са 

достигнали оптималното ниво, се предлага те да се увеличат до оптималните стойности с 

едновременно оптимизиране на структурата им. Основната посока на неутрализиране на 

ефекта от закона на намаляващата възвръщаемост е въвеждането на иновации. Беше 

определен статутът и най-съществените въпроси, които пречат на трансфера на иновации в 

устойчивото управление на почвата в селското стопанство. Според проучването 68% от 

анкетираните предприятия в растениевъдството въвеждат иновации, 20% не упражняват 

дейност, а 12% от анкетираните не са отговорили на въпроса, което може да показва липса на 

разбиране за същността на иновацията. Основната причина за отказ от иновативна дейност е 

липсата на финансови ресурси – 40% от основните експерти вярват в този факт, една пета от 

анкетираните не виждат необходимостта от внедряване на иновации, което е резултат от 

проявление на социокултурния психологически тип. Същият брой респонденти не провеждат 

иновации поради ниската квалификация на персонала и значителните рискове, свързани с 

изпълнението на иновативни проекти. Практическото прилагане на оптимистичния сценарий 

изисква решаване на проблема с дефицита на собствени средства чрез значително 

увеличаване на източниците на финансови ресурси, по-специално на краткосрочните заеми 

от 3,8 пъти (иновативен сценарий). В този контекст разработихме прогноза за източниците 

на финансови ресурси за устойчиво интензифициране на земеползването. 

5.2. Резултатите от проучването на влиянието на нивото на концентрация на земята в 

аграрните предприятия върху тяхната финансова конкурентоспособност в Украйна показват, 

че малките, средните и големите предприятия могат да бъдат конкурентоспособни. 

Увеличаването на нивото на концентрация на земеделската земя като цяло има положително 

влияние само до определена граница, след което конкурентоспособността намалява. В 

контекста на бъдещата финансова политика е необходимо да се подкрепят аграрните 

предприятия, които отговарят на критериите на модела за запазване на селото. Един от 

показателите за такова съответствие може да бъде индексът за устойчива 
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конкурентоспособност на аграрните предприятия. По-нататък бяха разработени препоръките 

за диференциране на лихвения процент за компенсиране на кредити и подобряване на 

методологичното подпомагане на процеса на банково кредитиране на аграрните 

предприятия. Резултатите от анализа, използвайки метода DEA, показват ниско ниво на 

техническа ефективност за всички легални форми на предприятията в селското стопанство. 

Резултатите от изчисленията показват, че аграрните предприятия от всички легални форми 

имат потенциал да увеличат производството без допълнителни финансови ресурси, но само 

чрез подобряване на ефективността на управлението и разпределението на ресурсите. Като 

цяло по-големите поземлени предприятия обикновено достигат по-висока техническа 

ефективност, но по-малко ефективно разпределят ресурсите си, които традиционно са резерв 

за повишаване на общата ефективност и конкурентоспособност. 

5.3. Нашето изследване се фокусира върху идентифицирането на основните 

политически, икономически, социокултурни, технологични, климатични и правни фактори 

(PESTEL анализ) на инвестиционната привлекателност на земеползването на аграрните 

предприятия. Проведена е експертна оценка на естеството и степента на тяхното влияние 

върху инвестиционната привлекателност на използването на земята и вероятността за 

промяна на тези фактори в средносрочен план. Представени са резултатите от цялостната 

оценка и клъстер анализа на инвестиционната привлекателност на земеползването на 

аграрните предприятия в украинските региони. Един от основните начини за увеличаване на 

инвестиционната привлекателност на аграрните предприятия включва отражението във 

финансовите отчети на реалното ниво на тяхната капитализация, предимно чрез 

капитализация на земеделска земя. Технологията за криптовалута и блокчейн Bitcoin може да 

се използва за извличане на капитал от земята в Украйна. Пазарът на земя може да се 

превърне в гаранция за устойчива конкурентоспособност, но заедно с големите възможности 

носи големи заплахи и рискове. Установено е, че с коефициент на капитализация на нивото 

на действителната лихва през 2018 г. по депозити в чуждестранна валута (2,4%), експертната 

парична оценка средно за украинските аграрни предприятия (67225 UAH/ха) е била 5 пъти 

по-висока от нейнота ниво (13334 UAH/ха), определено въз основа на коефициента на 

капитализация на нивото на лихвения процент по депозити в национална валута (12,1%). 

Така че, продажбата на тези земи може да започне едва след като финансовите институции 

на Украйна преминат на развито ниво, тоест депозитните ставки в национална валута ще 

съответстват на нивото на страните от ЕС. Практическото приложение на резултатите от 

научните изследвания ще допринесе за вземане на информирани инвестиционни решения 

относно прилагането на инвестиции в земеделската земя. 

5.4. Научно-приложните подходи за оценка на ефективността бяха разработени на 

примера на конкретни инвестиционно-иновационни проекти, които направиха възможно за 

първи път от гледна точка на системните, ситуационните и интердисциплинарните подходи 

да се извърши цялостна оценка на икономическата ефективност на финансирането на три 

краткосрочни и един дългосрочен проект. Например, при средна рентабилност от 57,0%, 

статичният период на изплащане на проекта за оран за рекултивация на земята, струващ 

174,2 хил. USD на 100 ха с допълнителна печалба е 8,71 години, докато дисконтираният 

период на изплащане е 9,95 години. Това може да се счита за приемливо, както от финансова, 

така и от технологична гледна точка. Показателите за NPV (786,9 хил. USD за 45 години) и 

индексът на рентабилност (4,517) също показват икономическата ефективност на 

финансирането и осъществимостта на изпълнението на проекта. Въпреки това, сравнително 

дългите периоди на изплащане сочат необходимостта от държавна финансова подкрепа за 

подобни проекти и/или да се търсят иновативни решения за намаляване на разходите за оран 

на мелиорационни плантации и увеличаване на възвръщаемостта от тях. Други предложени 

проекти се характеризират със сравнително по-високо ниво на инвестиционна 

привлекателност, но въпреки това изискват привличане на външни източници на 

финансиране. Въпреки това стойността на IRR (16–35%) показва, че предвид лихвата по 

банкови заеми привличането им за финансиране ще бъде подходящо само за един от 
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четирите проекта. 

5.5. Беше определена ефективността на финансирането на различни иновативни 

практики за устойчиво управление на почвата на микро, мезо и макро ниво. Повечето 

предложени практики се оказаха икономически ефективни, така че те могат да бъдат 

препоръчани на агробизнеса, което ще повиши ефективността и конкурентоспособността на 

аграрните предприятия при едновременно възпроизвеждане на почвеното плодородие. 

Изчерпателен подход за оценка на ефективността на целевото програмиране на 

финансирането на устойчиво управление на почвата на макро ниво е демонстриран чрез 

примера на Националната програма за защита на почвите на Украйна. Прогнозната годишна 

допълнителна печалба през 2021–2025 г. може да достигне 24,9 млрд. UAH, през 2026–

2030 г. – 31,1 млрд. UAH, т.е. дейностите по програмата за рентабилност са около 51%. 

Коефициентът на изплащане на 1 UAH разходи за дейности по програмата чрез доход 

(прираст) на растежа в зависимост от културите е 1.9–2.2 UAH. Анализът на дисконтираните 

финансови показатели показа икономическата осъществимост на целевото финансиране по 

програми при оптимистични и реалистични сценарии (DPP по-малко от 10 години). Въпреки 

това, според песимистичните варианти, показателите с намаление са на прага на 

ефективността и без нефинансовия ефект (предотвратена загуба) финансирането от частни 

инвеститори остава под въпрос. Анализът на разходите и ползите, като се вземат предвид 

предотвратяването или свеждането до минимум на общите еколого-икономически загуби, 

може да промени решението в полза на финансирането на борбата с деградацията.  

Потенциалните потребители на резултатите от научните изследвания са институции от 

различни нива на публичната администрация и управлението на агропромишленото 

производство, по-специално Министерството за развитие на икономиката, търговията и 

земеделието на Украйна, Министерството на финансите на Украйна, Държавната служба на 

Украйна за геодезия, картография и кадастър, Държавната агенция за водните ресурси на 

Украйна, аграрните предприятия при вземане на политически и/или управленски решения 

относно (1) финансовата (по-специално фискална) регулация за формиране на устойчива 

конкурентоспособност на земеползването на аграрните предприятия и (2) осъществимостта 

на финансирането на мерките за опазване на почвата и възстановяване на иновативни 

инвестиционни проекти, научни институции и висши училища с аграрен профил. 

Прилагането на резултатите ще увеличи икономическата осъществимост и ефективността на 

процеса на вземане на решения на различни нива на управление и устойчива 

конкурентоспособност на земеползването на аграрните предприятия. 

Ясно е, че в рамките на една работа е невъзможно да бъдат обхванати всички аспекти 

на повдигнатия проблем. Следователно подобни изследователски области могат да бъдат 

перспективни в бъдеще: разработване и прилагане на механизъм за екологично застраховане; 

институционализиране и прилагане на въглеродните заеми; институционализиране и 

прилагане на финансови инструменти за въвеждане на устойчиво управление на почвата в 

практиката. 

 

СПРАВКА ЗА НАУЧНИТЕ И ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

 

Научна новост на получените резултати. Това проучване представлява първи опит 

за преодоляване на пропастта в научните изследвания в литературата и за насърчаване на 

изследванията върху финансовата подкрепа за формиране на устойчива 

конкурентоспособност на земеползването на аграрните предприятия. Основните разпоредби 

на хабилитационната теза, които определят научната ѝ новост, са в следните насоки: 

За първи път: 

- е разработена и обоснована методическата концепция за финансово регулиране на 

формирането на устойчива конкурентоспособност на земеползването на аграрните 

предприятия; беше предложено да се разшири списъкът с функции и дейности на 

Държавната поземлена (ипотечна) банка и/или нейните структурни и регионални служби; 
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както и създаване на Държавен финансов фонд за неутрализиране на деградацията на земята 

и възпроизводство на почвеното плодородие; 

- разработена е цялостна методология за оценка на устойчивата конкурентоспособност 

на земеползването на аграрните предприятия, чието апробиране доказа практическата си 

приложимост и позволи да се идентифицират и анализират настоящото състояние и 

проблемите на формиране на устойчива конкурентоспособност на земеползването на тези 

предприятия в условия на недостиг на финансови ресурси; 

- разработена е методология за парична оценка на загубите от деградацията на почвата 

в аграрните предприятия, чието одобрение доказа практическата си приложимост и позволи 

да се оценят и анализират загубите от деградацията на почвата и въздействието на ерозията 

на почвата върху финансовите резултати на тези предприятия; 

- разработена е методология за оценка на инвестиционната привлекателност на 

аграрното земеползване, апробирането на която доказа практическата ѝ приложимост и 

позволи да се направи оценка и клъстер анализ на настоящото състояние на инвестиционната 

привлекателност на използването на земята, факторите за нейното формиране и подобряване 

в контекста на въвеждането на пазара на земя; 

- разработена е методология за оценка на ефективността на финансирането на проекти 

за подобряване на качеството на почвата и рекултивацията на земите, чието одобрение 

доказа практическата си приложимост и позволи да се извърши финансов анализ на 

разходите и ползите от използването на течни органични торове, био хумус и минерални 

торове и да се оцени икономическата ефективност на финансирането на иновационни и 

инвестиционни проекти и практики за устойчиво управление на почвата на микро, мезо и 

макро ниво; 

- въведени са в научно обращение и е определена икономическата същност на следните 

понятия: „устойчива конкурентоспособност на земеползването на аграрните предприятия“, 

„финансова подкрепа за формиране на устойчива конкурентоспособност на земеползването 

на аграрните предприятия“, „Глобален индекс за устойчива конкурентоспособност на 

селското стопанство“, „Инвестиционна привлекателност на земеползването“; 

- предложени са и са обосновани стратегически приоритети на финансовата подкрепа и 

потенциалните източници на финансиране на мерки за устойчиво управление на почвите; 

бяха предложени препоръки за подобряване на фискалната регулация за формиране на 

устойчива конкурентоспособност на земеползването на аграрните предприятия и развитието 

на селските райони; 

- разработени са многофакторни линейни иконометрични модели на зависимостта на 

SCI от основните субиндикси, тестването на които ни позволи да определим количествено 

запасите за растеж на SCI на украинските аграрни предприятия чрез подобряване на нивото 

на управление и/или използване на ресурсите и разработване на прогноза за повишаване на 

устойчивата конкурентоспособност на предприятията в средносрочен план (до 2025 г.); 

- разработени са едно- и двуфакторни линейни и нелинейни (квадратични) 

иконометрични модели, които дават възможност да се извърши количествена оценка на 

влиянието на качеството на земята и финансовата подкрепа върху формирането на устойчива 

конкурентоспособност на аграрните предприятия в различни по своите почвено-климатични 

условия зони на Украйна; 

- беше разработена цялостна концепция за финансова подкрепа за устойчиво 

управление на SOC в контекста на изменението на климата, която се състои от следните 

блокове: целеви блок, предметен блок, информационно-контролиращ блок, организационно-

финансов блок, резултативен блок. 

Усъвършенствани са: 

- теоретичната концепция за финансова подкрепа за формиране на устойчива 

конкурентоспособност на земеползването на аграрните предприятия; 

- методическите подходи за проучване на финансовата подкрепа за формиране на 

устойчива конкурентоспособност на земеползването на аграрните предприятия; 
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- концепцията за устойчиво управление на почвата в украинското земеделие като 

предпоставка за програмно-целево финансиране; 

- методологията за международен финансов бенчмаркинг на устойчивата 

конкурентоспособност на селското стопанство; 

- препоръките за подобряване на финансово-икономическия механизъм за устойчиво 

управление на почвите в селското стопанство. 

Допълнително са разработени: 

- идентифициране на тенденциите и възможностите за финансова подкрепа за 

формиране на устойчива конкурентоспособност на земеползването на аграрните 

предприятия, което позволи за първи път да се разработи прогноза за финансова подкрепа за 

устойчиво интензифициране на земеползването въз основа на трансфер на иновации в 

защитата на почвата в аграрните предприятия; 

- оценка на въздействието на концентрацията на земя върху формирането на 

финансовите резултати и финансовата конкурентоспособност на аграрните предприятия; 

- препоръки за формиране на устойчива конкурентоспособност на аграрните 

предприятия на земи с различно качество, като се отчита нивото на финансова подкрепа на 

производството; 

- препоръки за обективността на икономическия закон за намаляване на 

възвръщаемостта при увеличаване на размера на финансовата подкрепа за единица площ и 

препоръки за преодоляване на действията му в селското стопанство; 

- препоръки за разграничаване (в зависимост от размера на предприятията по площ на 

земеделската земя) на лихвения процент за компенсация на кредита и подобряване на 

методологичното подпомагане на процеса на банково кредитиране на аграрните 

предприятия. 

Практическото значение на получените резултати се аргументира от факта, че 

теоретичните и методическите основи на дисертацията са представени под формата на 

методически и практически препоръки за финансова подкрепа за формиране на устойчива 

конкурентоспособност на земеползването на аграрните предприятия. Получените резултати 

ще осигурят научната основа за практическо подпомагане на подходящото ниво на 

устойчива конкурентоспособност. Основните предложения на автора на дисертацията 

практически се използват на различни управленски нива: 

- на държавно ниво: Научно-методически препоръки за формиране на 

конкурентоспособността на аграрните предприятия, структурирани предложения за 

финансова подкрепа за балансирано използване на почвените ресурси и възстановяване на 

почвеното плодородие с аргументиране на действията и изчисляване на разходите за тяхното 

прилагане за дългосрочно осигуряване конкурентоспособността на аграрния сектор са 

въведени от Министерството на аграрната политика и храните на Украйна, като 

същевременно се коригират мерките и размерът на тяхното финансиране в рамките на 

Държавната целева програма за развитие на украинските села до 2015 г.; същите са взети 

предвид при оформянето на Стратегията за развитие на аграрния сектор на икономиката на 

Украйна до 2020 г. Предложенията за регулиране на конкурентните отношения на пазара на 

наем на земя и нормативно-правното регулиране на опазването на почвата и подпомагане на 

нейното плодородие бяха разгледани при финализиране на съответните закони за проекта 

(удостоверение № 37-20-15/17681 от 19 ноември 2014 г.).  

Резултатите от изследването за постигане на неутрално ниво на деградация на земята, 

икономическо регулиране и нормативно-правно подпомагане на защитата и рационалното 

земеползване, въвеждането на основите на устойчивото земеползване за изглаждане на 

климатичните промени и адаптирането към тях отговарят на приоритетите, целите и задачите 

на държавната политика в съответната област и ще бъдат използвани от Министерството на 

екологията и природните ресурси на Украйна при изпълнение на държавната политика за 

борба с деградацията и опустиняването и политиката в областта на изменението на климата 

до 2030 г. и стратегията на държавната екологична политика на Украйна до 2030 г. (писмо 
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№ 01-07-621 от 22 август 2019 г.). 

Резултатите от изследванията на рационалното използване на почвените ресурси, 

икономическата подкрепа за опазване и възстановяване на почвеното плодородие са 

разгледани и използвани от ННЦ „ИПА“, докато разработват (с участието на автора на 

дисертацията) „Стратегия за балансирано използване, възстановяване и управление на 

почвените ресурси на Украйна“, „Комплекс от антидеградационни мерки върху напояваните 

земи на Украйна“ (одобрен от Секцията за обработваемо земеделие и механизация на 

Научно-техническия съвет на Министерството на аграрната политика и храните, протокол 

№ 3 от 24 април 2012 г.); „Агрохимично снабдяване на земеделието в Украйна до 2020 г. 

(концептуални основи)“ (одобрено от Секцията за обработваемо земеделие и механизация на 

Научно-експертния съвет на Министерството на аграрната политика и храните, протокол 

№ 3 от 16 септември 2013 г.), проект на „Националната програма за опазване на почвите на 

Украйна” (въведена в Министерството на екологията и природните ресурси на Украйна, 

писмо от 17 септември 2015 г., № 5/1-8/11438-15), проект на държавната целева програма 

„Мащабна проверка на почвения слой на Украйна“, „Концепция за биологично производство 

на аграрни продукти в Украйна“, „Концепция за биологично обработваемо земеделие 

(почвено-агрохимическо снабдяване)“, „Концепция за постигане на неутрално ниво на 

деградация на почвите в Украйна”, които са предоставени на Министерството на аграрната 

политика и храните и Министерството на екологията и природните ресурси за изпълнение. 

Някои проекти за законодателна подкрепа за рационално земеползване и защита на 

почвеното плодородие бяха използвани при подготовката на проекта Закони на Украйна 

и/или предложения към тях, по-специално „За опазване на почвата и нейното плодородие“, 

„За оборота на земеделските парцели“, „За въвеждане на изменения в някои законодателни 

актове на Украйна относно устойчивото използване на земеделските земи“, „За особеностите 

на правния режим на земята на НААН в Украйна“, „Въвеждане на изменения в някои 

законодателни актове, свързани с подобряването на механизъм за опазване на почвата и 

икономическо стимулиране на възстановяването на плодородието”, при подготовка на 

предложения на ННЦ „ИПА“ към плана за мерки за изпълнение на Националния план за 

действия за борба с деградацията и опустиняването, както и 16 докладни бележки, 

предложения и аналитични материали, които бяха представени на органите на държавното и 

регионалното управление за разглеждане и въвеждане (удостоверение Nо. 1-04/870 от 

21 септември 2018 г.). 

- на ниво обществени организации: Резултатите от изследванията, свързани с 

организационно-икономическото регулиране на рационалното земеползване и 

възстановяването на почвеното плодородие са въведени от Обществената организация 

„Украинска общност на учените-педолози и агрохимици“ и са използвани при подготовката 

на аналитични бележки, информационни материали, проект на регионална програма за 

опазване на почвите и предложение за подобряване на регулаторното снабдяване с опазване 

на почвите в аграрния сектор на Украйна са предоставени на органите на държавата (отдел за 

обработваемо земеделие и техническа политика в AIC на Министерството на аграрната 

политика и храните, Обществения съвет към Министерството на аграрната политика и 

храните) и регионалните управленски нива на агропромишленото производство (отдели за 

агропромишлено развитие на Волинската и Харковската областни държавни администрации) 

за разглеждане и въвеждане (сертификат № 12-02/32 от 30 октомври 2018 г.). Препоръките за 

подобряване на финансовата подкрепа за формиране на устойчива конкурентоспособност на 

земеползването на аграрните предприятия се признават като практически ценни и се 

препоръчват от Обществена организация „Институт за източноевропейски изследвания и 

консултации“ за практическо използване при разработването на управленски решения за 

финансова и аграрна политика в Украйна и предложения за финансово регулиране на земята 

отношения на национално и регионално ниво (удостоверение № 5 от 21 януари 2020 г.). 

- на регионално ниво: Резултати от изследванията и препоръки за формиране на 

конкурентоспособност на аграрните предприятия и възстановяване на почвеното 
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плодородие, стимулиране на трансфера на екологични иновации, икономическа 

аргументация на почвозащитните технологии на производство на конкурентоспособни 

аграрни продукти, разработване на икономически механизъм за възстановяване на 

плодородието на почвата, организационно-икономическата и финансовата подкрепа за 

рационално използване на почвените ресурси, очакваната необходимост от инвестиции, 

прогнозен обем и ефективност на производството са въведени от Департамента по 

агропромишлено развитие на Харковска областна държавна администрация (удостоверение 

№ 11-20/02/2458 от 6 ноември 2014 г.). 

Отделът по агропромишлено развитие, екология и природни ресурси на Черниговска 

областна държавна администрация получи следните резултати от изследванията за 

въвеждане, по-специално стратегически направления за развитие на нисковъглехидратно 

земеделско земеползване, предложения за подобряване на икономическия механизъм на 

възстановяване на плодородието на почвата, икономическа аргументация на трансфера на 

почвозащитни иновации, включително нисковъглехидратни агротехнологии; предложения за 

рационално използване на земята, основаващи се на устойчиво управление на почвата; 

методи за оценка на конкурентоспособността на аграрните предприятия и препоръки за 

подобряване на неговото ниво; методически основи за оценка на инвестиционната 

привлекателност на земеползването (удостоверение № 04-10/1879 от 10 юли 2018 г.). 

Методите за оценка на инвестиционната привлекателност на земеползването, 

резултатите от оценката и клъстерния анализ на устойчивата конкурентоспособност на 

аграрните предприятия, резултатите от изследванията за формиране на 

конкурентоспособност на земите с различно качество са въведени в дейността на катедра 

„Агропромишлено развитие“ на районната държавна администрация Борова в Харковска 

област (удостоверение № 284-02 от 21 август 2019 г.). 

- на ниво икономически субекти: предложения за рационално използване на земята и 

възстановяване на почвеното плодородие, еколого-икономическа аргументация на 

агротехнологиите по критерия за намаляване на общите емисии на парникови газове в 

процеса на обработка на почвата, както и озеленяване на земята за развитие на 

нисковъглехидратно производство на растениевъдството са въведени в някои аграрни 

предприятия, а именно земеделско предприятие „Ваткин” в Харковска област 

(удостоверение № 14 от 4 февруари 2015 г.) и частно земеделско предприятие „Варвинок”, 

район Краснокутск (удостоверение № 17 от 19 февруари 2015 г.) в Харковска област. Методи 

за оценка на конкурентоспособността на предприятията и препоръки за повишаване на 

нейното ниво въз основа на повишаването на нивото на интензивност на производството и 

подобряване на снабдяването с ресурси са въведени в Държавно предприятие и 

експериментално стопанство „Червена хвиля“ в район „Велики бурлук“ в Харковска област 

(удостоверение № 74 от 6 септември 2016 г.). Научно-методическият подход и резултатите 

от определянето на сравнителната икономическа ефективност на прилагането на органични 

торове в свиневъдна ферма, биохумус „Хумивит” и минерални торове се използват в 

практическата експлоатация на дружество с ограничена отговорност „Научно-

производствено предприятие „Глобински свинекомплекс” (удостоверение № 45 от 

11 ноември 2016 г.). 

Констатации за увеличаване на резервите на конкурентоспособност, зависимостта на 

добива на основните култури от размера на специфичните производствени разходи, 

предложения за устойчиво управление на почвата и прилагане на икономически 

аргументирани мерки за подобряване на качеството на земята, както и методи за оценка на 

конкурентоспособността на предприятията се въвеждат в дейността на земеделско ООО 

„Промин” в район Котелва на Полтавска област (удостоверение № 39 от 18 май 2017 г.). 

Предложенията за балансиране на икономическите и екологичните компоненти на 

устойчивото земеползване (организация на структурата на посевната площ, отнасяща се до 

научно аргументираните стандарти, прилагане на почвозащитни технологии и 

нисковъглехидратни начини на обработка на почвата), както и социални (достатъчно 
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увеличаване на нивото на заплащане на труд) и предложените принципи за устойчиво 

управление на почвата и методи за експертна оценка на степента на спазване на принципите, 

както и методи за оценка на конкурентоспособността на предприятията са въведени в 

управленската и производствената дейност на земеделското предприятие „Строхохо” в район 

Змиев на Харковска област (удостоверение № 22 от 20 юни 2018 г.). Предложенията за 

прилагане на почвозащитни технологии на отглеждане на култури, еколого-икономическата 

целесъобразност на приложение на нисковъглехидратни начини за обработка на почвата, 

както и препоръки за продажба на продуктите от растениевъдството извън сезона на 

брутната реколта чрез организация на неговото съхранение в оръжейни чували са въведени в 

ООД „Шийкивске” в район Борова в Харковска област (удостоверение № 11 от 26 март 

2019 г.). Методите за оценка на икономическата ефективност на почвите за мелиорация и 

рекултивация на инвестиционно-иновационни проекти се тестват и въвеждат в Агрофирма 

„Зоря” в район Чухуев на Харковска област (акт от 27 септември 2019 г.). 

- в организацията на учебния процес: Основни констатации от изследванията се 

въвеждат в образователния процес на Харковския национален аграрен университет 

„В. В. Докучаев” при разработване на работни програми, учебни наръчници, научно-

методическо осигуряване и преподаване на курсовете „Екологична икономика”, „Икономика 

на предприятията”, „Управление на конкурентоспособността на предприятията”, 

„Управление на проекти”, и „Управление на проекти в екологията”, както и в курсовото и 

дипломното проектиране при обучение на студенти от висшите учебни заведения от първа 

(бакалавърска) и втора (магистърска) степен (удостоверение № 01-24/907 от 20 юни 2019 г.), 

както и в учебния процес на Екологичния факултет на Харковски национален университет 

„В. Н Каразин” при преподаване на курсовете „Управление на околната среда”, „Екологичен 

маркетинг” и „Методология и организация на научните изследвания” (удостоверение 

№ 4301/131 от 15 юни 2018 г.). 

Научният принос на автора се признава на национално ниво чрез присъждане на 

безвъзмездната финансова помощ на Президента на Украйна (резолюция на президента на 

Украйна № 105/2018-rp от 16 юли 2018 г.) и стипендия на Кабинета на Министрите на 

Украйна за млади учени (Резолюция на борда на комисията по държавните награди на 

Украйна в областта на науката и технологиите № 1 от 13 май 2019 г.). Освен това, като част 

от авторския екип, авторът е награден със златен медал на Министерството на аграрната 

политика и храните на Украйна за значителен принос за развитието на аграрния сектор на 

Украйна (2014 г., в рамките на програмата на панаирната изложба „Агро-2014”). 

Одобряване (тестване) на получените резултати. Основните разпоредби и 

резултати от изследването бяха представени на повече от 50 международни и украински 

научно-практически конференции, семинари, кръгли маси и конгреси [20; 70–119]. 

Основните резултати от изследването са апробирани и по други начини: 

- декларирани в научния доклад „Научни основи на развитието на държавната система 

за информационно осигуряване на условията и рационалното използване на почвените 

ресурси на Украйна“ (2014 г.) и „Научно подпомагане на управлението на почвените ресурси 

в контекста на процесите на европейска интеграция“ (2016 г.), които бяха разгледани и 

одобрени на заседанието на Президиума на НААН; 

- посочени в научните доклади на Президиума на НААН при проучване на въпросите 

на „Научни основи на оптимизиране на храненето на растенията в съвременните системи за 

обработваемо земеделие” (2018 г.), „Защита на почвата от замърсяване като механизъм за 

регулиране на околната среда” (2018), „Научна подкрепа за повишаване на ефективността на 

използването на кисели и алкални почви в обработващото земеделие на Украйна ”(2019); 

- представени в доклада „За условията и задачите на научното подпомагане на 

балансираното използване и управление на почвените ресурси в контекста на процесите на 

европейска интеграция“ (2019 г.) на заседанието на Междусекторния научен съвет на НАН 

на Украйна и НААН по проблемите на агропромишления комплекс; 

- докладвани от автора на дисертацията, обсъдени и одобрени от Координационно-
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методическия съвет по проблемите на почвознанието, агрохимията, защитата на почвите, 

както и от Съвета по проучвания на ННЦ „ИПА“ и въведени в годишни междинни доклади 

за напредъка и окончателни научни доклади на Института за 2013–2019 г.;  

- тествани на методическите семинари, по-специално ННЦ „ИПА“ и използвани в 

образователния процес на висшите учебни заведения, както и за усъвършенстване на 

обучението на специалисти от аграрния сектор на икономиката; 

- включени в „Наръчник за управление на засолените почви. План за изпълнение на 

Евразийско почвено партньорство” (2017), изпробван на международния семинар за 

обучение на специалисти, организиран от FAO и Global Soil Partnership. 

Препоръките „Икономическа подкрепа за възстановяване на почвеното плодородие“ са 

одобрени и препоръчани за въвеждане от Научно-техническия съвет на Държавната 

институция „Институт за защита на почвите на Украйна“ (протокол № 1 от 10 март 2016 г.) 

при надграждане на финансово-икономическия механизъм за възстановяване на почвеното 

плодородие и повишаване на ефективността на управлението на рационалното му 

използване. 
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