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Постановка проблеми. У сучасних дослі-
дженнях сталого розвитку сільського 

господарства постає питання щодо його вимірю-
вання на різних рівнях. Деякі науковці ствер-
джують, що концепція сталого розвитку є «соці-
альною конструкцією» і ще не введена в дію [25]. 
Концепцію сталого розвитку прийнято вважати 
специфічною та динамічною, у зв’язку з чим точ-
на оцінка сталого розвитку унеможливлюється, 
лише «при виборі конкретних параметрів або 
критеріїв можна констатувати підвищення або 
зниження показників та індикаторів, що харак-
теризують ступінь прогресу» [19, с. 1723].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ба-
гато наукових робіт присвячено розрішенню про-
блематики визначення, системному осмисленню 
принципів, здобутків і тенденцій оцінки стало-
го розвитку, серед них роботи таких вчених як: 
О.Л. Попова, Ю.М. Лопатинський, С.І. Тодорюк, 
М.С. Філяк, Л.В. Жарова, Є.В. Хлобистов, К. Гаміль-
тон, К. Кобб, Дж. Нильссон, С. Бергсторм, К. Азар, 
та ін. Важливими питаннями стосовно процедур 
формування та реалізації стратегії оцінки стало-
го розвитку та реалізації стратегії еко-соціаль-
но-орієнтованого розвитку висвітлені у працях 
таких науковців: М.З. Згуровский, С.Н. Бобильов, 
А.Ш. Ходжаєв, Дж. Ламбертон, С. Шальтегер, 
Д. Норман, Л. Харрінгтон, Б. Бейкер, та ін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. При ухваленні управлінських 

рішень необхідними елементами є ринкові ціни 
і інші заходи визначення економічної вартості. 
Проте традиційні показники економічної діяль-
ності в цілому не відбивають екологічного збитку 
і соціальних аспектів діяльності. Крім того, еко-
логічні вигоди рідко розглядаються при інвес-
туванні і економічному аналізі. У зв’язку з цим 
є необхідність у розробленні методи оцінки еко-
логічних витрат і вигод в грошовому та немоне-
тарному вираженні.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є аналіз аспектів та заходів методології щодо 
забезпечення сталого розвитку сільського госпо-
дарства, виявлення складових вимірювання ста-
лості і критерії відбору індикаторів.

Виклад основного матеріалу. Наріжним каме-
нем у дослідженні сталого розвитку сільського 
господарства є облік довгострокового еколого-со-
ціального впливу внаслідок економічних рішень, 
що приймаються топ-менеджментом підприємств 
сьогодні. З огляду на це, постає необхідність у ко-
ригуванні та доповненні показників економічного, 
соціального та екологічного розвитку й прогресу.

Нині у світі вже існують досить різноманітні 
методики обліку й розрахунку показників ста-
лого розвитку, як-от: «Справжні заощадження» 
(методика, розроблена Всесвітнім банком) [11], 
система еколого-економічного обліку (СЕЕО), 
розроблена Статистичним відділом Секретарі-
ату ООН (System for Integrated Environmental 
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and Economic Accounting, 1993) [21], зелені ра-
хунки (Green Accounts, Данія, 1995), UN Global 
Compac, The Natural Step, індикатор справж-
нього прогресу (Genuine Progress Indicator, GPI) 
[9], глобальний індекс щасливої планети (Living 
Planet Index) для оцінки стану природних еко-
систем планети, обчислюваний Всесвітнім фон-
дом дикої природи (World Wild Fund), показник 
«екологічний слід» (The Ecological Footprint) [24].

Але, розрахунком інтегральних, агрегованих ін-
дексів сталого розвитку не обмежується вчені – по-
будова системи індикаторів, що дозволяє виміряти 
окремі аспекти суспільної діяльності, виходить на 
перший план. Наведемо підходи, визнані як світо-
вою науковою спільнотою, так і практиками:

– Глобальна ініціатива зі звітності (Global
Reporting Initiative, GRI) [10],

– комплексні еколого-економічні показники
діяльності організацій, розроблені Канадським 
інститутом дипломованих бухгалтерів [8];

– на макрорівні – Дж. Нильссоном і С. Берг-
стормом [15], К. Азаром та ін. [6], Х. Опщором 
і Л. Рейндерсем [17], Ван Пельтом та ін. [22] та ін.;

– методологія Комісії ООН по сталому розви-
тку (1996, 2001);

– індикатори світового розвитку, запропоно-
вані Всесвітнім Банком у рамках своєї щорічної 
доповіді;

– система індикаторів Організації економіч-
ного співробітництва і розвитку (ОЕСР), розро-
блена на основі структури «тиск – стан – реак-
ція» та ін.

Крім того, у країнах Європи та Америки 
з’явилися на законодавчому рівні рекомендації 
обліку екологічного та соціального чинника ста-
лого розвитку.

Українські науковці – О.Л. Попова [4], 
Ю.М. Лопатинський, С.І. Тодорюк [3], М.С. Філяк 
[5], Л.В. Жарова, Є.В. Хлобистов [1] та інші дослі-
джували показники сталого розвитку за еколо-
гічними й соціальними напрямами в різних сфе-
рах економіки України.

Віддаючи належне, що було зроблено попере-
дниками в питаннях сталого розвитку, ми вва-
жаємо, що не можна прирівняти всі показники 
сталого розвитку промисловості до індикаторів 
сталого розвитку сільського господарства, а по-
казники мікрорівня до рівня підприємств. Авто-
ром запропоновано здійснювати оцінювання об-
ліково-аналітичних показників сталого розвитку 
від об’єктового до державного – на глобальному, 
національному, регіональному, організаційному, 
особистому (рівень підприємства).

Методичне забезпечення обліку й розрахун-
ку показників сталого розвитку на основі низки 
різноманітних чинників і критеріїв представлено 
у літературі всебічно, водночас відсутність єдиної 
універсальної авторитетної методики вимірюван-
ня рівня сталого розвитку як для окремого під-
приємства, групи підприємств, регіону чи галузі 
в цілому стимулюють подальші наукові пошуки.

Найкращим прикладом методичних реко-
мендацій є визначення індикаторів навколиш-
нього середовища та сталого розвитку (ESDI 
Initiative) на засіданні Національного «круглого 
столу» (2001 рік), які згодом внесено до системи 
національних рахунків (СНР) Канади (2003 рік). 
Мета розрахунку полягає в дослідженні впливу 

поточної економічної діяльності на ключові види 
природного, людського і соціального капіталу для 
формування стратегічного бачення щодо підви-
щення продуктивності економіки й дотримання 
екологічної збалансованості для якісного життя 
майбутніх поколінь.

Інструментарій ESDI є обґрунтуванням 
управлінських рішень у напрямі сталого розви-
тку та усвідомлення керівництвом зв’язку між 
економічною діяльністю підприємства та довго-
строковими наслідками для навколишнього се-
редовища, суспільства та благополуччя у май-
бутньому [14].

Існує ряд науково обґрунтованих методик, 
щодо забезпечення й визначення сталого роз-
витку регіону та складання еколого-соціальної 
звітності. Наведемо основні з них для підтвер-
дження потенціалу розроблення національної 
системи вимірювання сталого розвитку України 
та регіонів.

Група науковців на чолі з М.З. Згуровським 
визначають сталий розвиток в національному 
масштабі для України із залученням 4 категорії 
політики (15 індикаторів) для індексу економіч-
ного виміру, 3 категорії політики (13 індикато-
рів) для індексу екологічного виміру, 4 категорії 
політики (17 індикаторів) для індексу соціально-
го виміру. В сукупності дані індексу формують 
глобальну модель розрахунку рівня сталого роз-
витку України [2, с. 11]. Дані показники сталого 
розвитку можна застосувати для країни в ціло-
му, так і для регіонів.

Дж. Ламбертон запропонував індикатори ста-
лого розвитку, які відносяться до екологічних 
показників, що вимірюють відхилення (міру не-
стійкості) між фактичним станом (продуктивніс-
тю або ефективністю) і станом сталого розвитку 
[13, с. 585].

Заслуговують уваги вимоги до показни-
ків еколого-економічного стану, сформульовані 
С. Шальтегером та ін: зрозумілість неспеціаліс-
там; взаємний зв’язок екологічних і соціальних 
цілей організації, а також з інформаційними по-
требами зацікавлених сторін; надійність і точ-
ність (без викривлення даних або допущення 
помилок); можливість проведення порівняльного 
аналізу між регіонами (підприємствами) з відпо-
відними критеріями-орієнтирами [20, с. 185-186].

Дж. Ламбертон також порушує проблему ви-
користання еколого-економічних показників. Зо-
крема, варійований рівень точності через відсут-
ність необхідних даних призводить до широкого 
використання методів оцінки й вибірки для запо-
внення прогалин в інформації, а відсутність за-
гальноприйнятих визначень і промислових стан-
дартів зменшує можливості порівняння [13].

Надзвичайна розмаїтість сталого сільського 
господарства з трьома взаємозалежними й інтер-
активними компонентами (екологічними, соціаль-
ними та економічними) створює труднощі в моні-
торингу. Д. Норман та інші дослідники виділяють 
щонайменше три основні проблеми [16]:

• Існуючі нині заходи, як правило, не дозво-
ляють оцінити взаємодію й взаємозалежність між 
трьома компонентами та компроміси щодо вико-
ристання одного компонента за рахунок іншого.

• Переважна більшість з наявних показників
або індикаторів непрактичні для аграрних підпри-
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ємств або занадто трудомісткі для їх повсякденної 
роботи, що ускладнює контроль прогресу досяг-
нення сталого розвитку сільського господарства.

• Більшість індикаторів лише фіксують про-
грес або його відсутність по відношенню до кон-
кретних компонентів сталого розвитку, але цього 
недостатньо для встановлення причинно-наслід-
кових зв’язків для оцінки поточних проблем і ге-
нерації варіантів досягнення безперервності про-
гресу в напрямі сталого розвитку.

Таким чином, сталий розвиток сільського гос-
подарства є не тільки складною концепцією, яку 
необхідно визначити, але і її важко реалізувати, 
контролювати та вимірювати. Ця складність про-
демонстрована в таблиці 1, де відображені очіку-
вані взаємодії між трьома компонентами сталості 
і п’ятьма рівнями впливу.

Таблиця 1
Матриця взаємодії компонентів  

сталого розвитку сільського господарства*

Рівень впли-
ву/виміру ста-
лого розвитку

Компоненти сталого розвитку
Екологіч-

ний
Економіч-

ний
Соціаль-

ний

Глобальний, Другоряд-
ний

Другоряд-
ний

Другоряд-
ний

Національний Другоряд-
ний

Другоряд-
ний

Першочер-
говий

Регіональний Другоряд-
ний

Першочер-
говий

Першочер-
говий

Муніципальний Першочер-
говий

Першочер-
говий

Першочер-
говий

Локальний 
(підприємниць-

кий)

Першочер-
говий

Першочер-
говий

Першочер-
говий

«Першочерговий» – компонент сталості, що стоїть 
на першому місці значення/ваги; «Другорядний» – 

інші фактори, які можуть впливати на сталість.
* Адаптовано з використанням джерела: [16]

З метою досягнення цілей сталого розвитку 
сільського господарства в глобальному контексті 
постає необхідність у розроблені унікальних по-
казників для оцінки сталого розвитку сільського 
господарства України. Показники повинні відпо-
відати наступним критеріям відповідності:

1. Соціальний захист і політична вагомість 
(економічна життєздатність, соціальна структу-
ра тощо.).

2. Аналітична стійкість і вимірність.

3. Універсальність застосування (наприклад, 
ферма, район, країна).

4. Охоплення екосистемних процесів і відпо-
відність процесно-орієнтованому моделюванню.

5. Чутливість до змін в управлінні та потреб 
зацікавлених осіб.

6. Доступність внутрішнім і зовнішнім корис-
тувачам.

Регіональну оцінку сталого розвитку можна 
представили наступним алгоритмом (рис. 1). Ра-
зом з тим, варто зауважити, що різні механізми 
зворотного зв’язку або інтеграційні кроки мо-
жуть бути передбачені й включені в цей ступін-
частий підхід. Певна річ, що наступна спрощена 
й схематична загальна основа для регіонального 
дослідження з оцінки сталого розвитку сільсько-
го господарства зазнає ускладнень, як теорети-
ко-методологічного, так і емпіричного або полі-
тичного характеру.

Таблиця 2
Критерії відбору та оцінки показників  

сталого розвитку*
ЕКОНОМІЧНІ індикато-

ри сталого розвитку
ЕКОЛОГІЧНІ індикато-

ри сталого розвитку
• Модифікований ВВП • Коефіцієнти для об-

межених ресурсів
• Витрати на зменшення 
забруднення навколиш-
нього середовища

• Матеріальні і енерге-
тичні потоки і баланси

• Загальна продуктив-
ність

• Родючість ґрунту

• Загальна продуктив-
ність соціальних ресурсів

• Емпіричні моделюван-
ня

• Цінові показники • Біоіндикатори
СОЦІАЛЬНІ індикатори 

сталого розвитку
СКЛАДОВІ індикатори 

сталого розвитку
• Коефіцієнти капіталу • Додаткові показники
• Оплата праці • Системи рейтингових 

оцінок
• Інші соціальні витрати • Інтегровані властивості 

системи
• Кількісні (немонетарні) 
параметри

* Адаптовано з використанням джерела [7]

Існує два основних підходи до оцінки стало-
го розвитку. Перший характеризується точним 
вимірюванням окремих чинників і їх поєднання 

 

Крок 1
• Розробка комплексної стратегії визначення та оцінки сталого розвитку регіону

Крок 2
• Визначення показників-індикаторів сталості

Крок 3
• Оцінка регіональної матриці впливу індикаторів на сталий розвиток

Крок 4
• Специфікація критичних порогових значень сталості

Крок 5
• Оцінка стратегій та сценаріїв сталого розвитку

Рис. 1. Алгоритм процедури оцінки сталого розвитку  
сільськогосподарського підприємства
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в цифрові параметри. Другий підхід розглядає 
індикатори як вираз складних ситуацій, коли ін-
дикатор є «змінною, яка трансформує інформа-
цію щодо складного процесу, тенденції або стану 
в більш зрозумілу форму» [12, с. 294] і викорис-
товується як загальний вираз для кількісних або 
якісних змінних сталого розвитку. Згідно даного 
твердження основна увага приділяється тенденці-
ям продуктивності, кількості та якості зміни кон-
центрації в динамічному аспекті сталого розвитку 
з плином часу. При розробленні показників ста-
лого розвитку для національного й міжнародного 
рівня є загальноприйнятою практикою розрізняти 
показники «тиску, стану і реагування» [18].

Всебічна оцінка сталого розвитку сільського 
господарства здійснюється розширеним набором 
показників, що охоплює біофізичні, хімічні, еко-
номічні і соціальні. Огляд узагальнених показни-
ків сталого розвитку наведено у таблиці 2.

Сільське господарство є не тільки споживачем 
природних енергоресурсів, як-от сонячна енергія, 
вода, земля, але також є джерелом енергопос-
тачання шляхом виробництва біомаси. Функція 
екологічної складової сталого розвитку пов’язана 
з управлінням і збереженням природних ресур-
сів і потоків у межах цих ресурсів і між ними. 
Природними ресурсами, що забезпечуються еко-
системами, є вода, повітря, ґрунт, енергія й біо-
різноманіття (середовище проживання і біотичні 
ресурси. Не тільки завдяки екологічній складовій 
досягається процвітання аграрної сфери – аг-
роекосистемі властиві соціальні функції, як на 
рівні сільськогосподарської спільноти, так і на 
рівні суспільства. Суспільні цінності та пробле-
ми є вихідним положенням організації агроеко-
систем із забезпеченням фізичного (умови праці 
та здоров’я) і психологічного комфорту (освіта, 
гендерна рівність, доступ до інфраструктури, ін-
теграція та участь в суспільстві як в професійно-
му, так і в соціальному плані, 
почуття незалежності) праців-
ників сільськогосподарських 
підприємств. Оцінка й упрова-
дження засад сталого розви-
тку в сільському господарстві 
України можна реалізувати за 
допомогою планомірних стра-
тегічних підходів (рис. 2).

Підходи, представлені на 
рисунку 2, охоплюють чотири 
етапи:

1. Визначення мети та цілей. 
Процес формування та упро-
вадження стратегії починаєть-
ся з визначення мети та ці-
лей, що роз’яснюють наступні 
кроки. Відповідно до загаль-
ної всеосяжної парадигми, що 
є стандартом для розроблен-
ня стратегії сталого розвитку 
сільського господарства, до-
слідження зобов’язано врахо-
вувати екологічні, економічні 
й соціальні аспекти щодо їх 
різноманітних просторових 
і часових масштабів. Для ніве-
лювання ускладнень, що вини-
кають на цьому етапі, необхідно 

уточнення цілісного сприйняття сталого розвитку, 
деталізація за вибраними принципами й цілями. 
Залежно від пріоритетів учасників й цільової ау-
диторії встановлення мети може зосереджувати-
ся на одному (одновимірному визначенні мети) або 
декількох параметрах (визначення багатовимірної 
мети). В сільськогосподарському секторі основою 
сприйняття сталого розвитку є синтез екологіч-
них і/або економічних аспектів, проте необхідно 
розширювати співпрацю не тільки між різними 
складниками сталого розвитку, а й між різними 
соціально-професійними групами.

2. Визначення показників сталого розвитку. 
Основною вимогою до правильно сформульова-
них цілей є конкретність та вимірюваність. Ін-
дикатори є потужним інструментом для уза-
гальнення інформації, що використовується для 
прийняття виважених рішень з управління ста-
лим розвитком. Набір показників має бути при-
значений безпосередньо для сільськогосподар-
ського виробництва та надавати інформацію не 
тільки про дисбаланси всередині системи, але 
також демонструвати вплив на інші галузі на-
родного господарства.

3. Визначення стратегії оцінки стану сталого 
розвитку. Стратегії оцінки, що ґрунтуються на 
вибраних індикаторах або наборах показників, 
дозволяють визначити стан сталого розвитку до-
сліджуваних систем. Процес оцінки являє собою 
одну з найбільш уразливих частин стратегії, що 
підтверджується залежністю кінцевого резуль-
тату від нормативних варіантів встановлення 
цілей, порогових значень або діапазонів застосу-
вання. По-друге, оцінка систем, заснована на на-
борах єдиних показників, зрештою неадекватна 
(недостовірна) з огляду на те, що результат це 
більше, ніж сума величин показників. Можна ви-
ділити два типу стратегії оцінки сталого розви-
тку сільського господарства:

 

Сприйняття 
учасниками сталого 

розвитку

Визначення цілі:
• одновимірна
• багатовимірна

Визначення меж 
концепції сталості

Визначення 
показників:
• специфічні
• системніВизначення мети, 

цілей та принципів 
показників

Одиничні та 
інтегральні 
показники

Визначення 
стратегії:

• абсолютної
• відносної Визначення 

актуального стану 
сталого розвитку

Оцінка сучасних 
тенденцій сталого 

розвитку

Управлінські 
рішення для 

користувачів та 
управлінцівТеоретичні 

результати оцінки 
сталого розвитку

Рекомендації по 
покращенню 

сталості

ЗАДАЧІ РЕЗУЛЬТАТИ

Рис. 2. Основні характеристики чотирьохетапної стратегій оцінки  
та впровадження сталого розвитку в сільському господарстві*

* Адаптовано з використанням джерела: [23]
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• процедури абсолютної оцінки – аналізу аб-

солютних показників і відповідних даних з однієї 
системи. Оцінка ґрунтується на порівнянні з по-
передньо визначеними граничними значеннями 
для кожного показника. Ці межі встановлюються 
за результатами експертних опитувань або по-
силань на суспільно-політичні постулати щодо 
скорочення викидів або наукової дедукції.

• відносні процедури оцінки встановлюються 
при порівнянні різних систем між собою або з ви-
браними системами обліку. Порівняльна оцінка 
систем усуває необхідність визначення порого-
вих значень, а її результати найчастіше репре-
зентуються як нормативні бали.

4. Розроблення управлінських рекомендацій 
для практичного застосування є останнім кро-
ком адаптації результатів оцінок сталого розви-
тку для впровадження у сільськогосподарській 
практиці. Рекомендації допомагають кінцевим 
користувачам, залежно від їхніх знань і потреб, 
у плануванні нових систем виробництва, або 
в поліпшенні сталого розвитку існуючих систем. 
Дотримання даного положення дозволяє нам об-
ґрунтувати рекомендації для більш точного ви-
мірювання сталого розвитку в сільському гос-
подарстві на різних рівнях від глобального до 
підприємницького за допомогою:

• упровадження системного підходу;
• створення й збір відповідної бази даних 

та іншої необхідної інформації у вигляді часових, 
якісних та просторових критеріїв;

• приділення більшої уваги визначенню тен-
денції сталого розвитку замість точного визна-
чення ступеня сталого розвитку, особливо за 
умов відсутності доступу до даних;

• формування професійних інститутів для 
моніторингу та вимірювання сталого розвитку 
сільськогосподарських і промислових систем

• розроблення універсальних показників, 
придатних до реалізації для різних рівнів.

Як відмічають М.З. Згуровський, С.Н. Боби-
льов, А.Ш. Ходжаєв та інші розроблення показ-
ників сталого розвитку є досить комплексною 
й витратною процедурою, що вимагає великої 
кількості інформації, отримати яку складно або 
взагалі неможливо (наприклад, за різними еко-
логічними параметрами). З огляду на це можна 
виокремити два варіанти досягнення компромісу:

1) побудова інтегрального, агрегованого інди-
катора, на основі якого можна судити про міру 

сталості соціально-економічного розвитку. Агре-
гація зазвичай здійснюється на основі трьох груп 
показників: еколого-економічних; соціо-еколого-
економічні; власне екологічних;

2) використання окремих показників підсис-
тем: економічних, екологічних, соціальних, інсти-
туціональних [2, с. 68].

Висновки і пропозиції. Варто також додати, 
що індикатори можуть набувати форми валових 
натуральних показників або питомих еколого-
економічних показників. В ході нашого дослі-
дження були узагальнені різні методики оцінки 
сталого розвитку аграрного сектора на мікро- 
та макрорівні. В результаті нами запропонована 
їх систематизація за наступними класифікацій-
ними ознаками:

– виокремлення аспектів сталого розвитку 
(екологічного, економічного, соціального);

– мету та цілі методики;
– види екологічної дії, що приймаються до об-

ліку;
– об’єкт вивчення (продукція або організація);
– рівень вивчення (локальний або глобальний);
– підхід, що застосовується;
– спосіб агрегації (грошова оцінка, показники, 

бали, поверхні, дерево відповідей, тощо).
Таким чином, систематизація методів оцін-

ки сталого розвитку сільськогосподарських під-
приємств на основі названих класифікаційних 
ознак дозволяє виявити різноманітні поєднання 
досліджуваних аспектів сталого розвитку, ти-
пів показників, екологічних ризиків. Деякі з них 
розглядають сталий розвиток тільки з позиції 
екології, інші дають оцінку еколого-економічному 
напряму. Нарешті, виділяються комплексні ме-
тодики оцінки еколого-економічного й соціально-
го розвитку. За типом використовуваних показ-
ників серед методик більшість характеризується 
комплексними показниками, що поєднує різні 
критерії (як правило, залежно від даних еколо-
гічних ризиків), а також бальною оцінкою.

На наш погляд, найбільш доцільним є вико-
ристання універсальної методики оцінки стало-
го розвитку сільськогосподарських підприємств 
та регіонів, що розглядає усі три аспекти розви-
тку та застосовує систему комплексних показ-
ників, що можуть бути одночасно застосовані на 
підприємницькому та регіональному рівні і, го-
ловне, не буде високо економічно- та годино-ви-
тратним процесом.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБОСНОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация
В статье проанализированы основные методики оценки устойчивого развития на разных уровнях на-
родного хозяйства. Адаптировано матрицу взаимодействия компонентов устойчивого развития сель-
ского хозяйства. Разработан алгоритм процедуры оценки устойчивого развития предприятий АПК. 
Определены критерии отбора и оценки показателей устойчивого развития. Усовершенствована систе-
ма четырехэтапной стратегий оценки и внедрения устойчивого развития в сельском хозяйства. Пред-
ложенна систематизация методик оценки устойчивого развития аграрного сектора на микро- и макро-
уровне по основным классификационным признакам.
Ключевые слова: учетно-аналитическое обеспечение, устойчивое развитие, сельскохозяйственное 
предприятие, методологические положения, методика.
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METHODOLOGICAL PROVISIONS FOR THE INDICATOR SUBSTANTIATION 
OF ACCOUNTING-ANALYTICAL SUPPORT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Summary
The main methods of assessing sustainable development at different levels of the national economy are 
analyzed in the article. The interaction matrix of sustainable development components of agriculture has 
been adapted. An procedure algorithm for assessing the agricultural enterprises sustainable development 
has been developed. The criteria for selecting and assessing indicators of sustainable development 
have been determined. The system of four-stage strategies for the assessment and implementation 
of sustainable development in agriculture has been improved. Methodologies systematization for the 
sustainable development assessing of the agricultural sector at the micro- and macrolevels based on the 
main classification characteristics was proposed.
Keywords: accounting and analytical support, sustainable development, agricultural enterprise, 
methodological provisions, method.


