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Теперішні зміни гео-політичних, економічних, соціальних та екологічних 
взаємовідносин ведуть до більшого взаємозв’язку та перетинання методів і 
засобів обліку, які в свою чергу активізують аналітичну складову. Це в решті-
решт призводить до організації системи цифрових засобів, що сприятимуть 
підтвердженню гіпотези спроможності інституту бухгалтерського обліку 
забезпечити сталий розвиток підприємства, регіону, галузі чи країни в цілому. 
Сьогодні українська наукова школа обліку сталого розвитку тільки починає 

розвиватися на базі фундаментальних досліджень В.М. Жука про 
інституціональну теорію бухгалтерського обліку [1; 2] та розвиток інтегрованої 
звітності в Україні [3; 4], С.Ф. Легенчука про варіанти удосконалення 
методології бухгалтерського обліку [5], А.С. Крутової, О.О. Нестеренко про 
переваги інтегрованої звітності та перспективи її імплементації в Україні [6], 
М.М. Шигун про зміни в бухгалтерському обліку під впливом сталого розвитку 
[7]. Але існує потреба у цифровому забезпеченні та підтвердженні новітніх 
гіпотез та концептів. Ці докази повинні ґрунтуватися на вагомих емпіричних 
дослідженнях. 
Методологія дослідження включає наступні етапи (рис. 1): 
Å Аналіз та збір даних соціальних, екологічних витрат та доданої вартості 

сформованої за рахунок цих витрат. При цьому було використані офіційні дані 
Державної служби статистики України та спеціально підготовлені дані після 
офіційних звернень та запитів. До соціальних витрат входить не тільки 
обов’язкові платежі заробітної плати та нарахування на неї, також включені 
премії, бонуси, заохочувані виплати, витрати на підвищення кваліфікації, 
створення відповідних умов праці, заохочення та відпочинку, тощо. До 
екологічних витрат входять: капітальні інвестиції та поточні витрати для 
створення нових та модернізацію існуючих засобів еко-призначення. 
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Рис. 1. Методологія дослідження (ДВ – додана вартість, СВ – соціальні 

витрати, ЕВ – екологічні витрати) 
Джерело: складено автором. 

 
Ç Застосування облікових та аналітичних процедур узагальнення та 

первинної обробки даних. Формування гіпотези дослідження: чи має існує 
теоретико-методологічна та методична спроможність інституту бухгалтерського 
обліку вирішувати проблему інформаційного забезпечення реалізації глобальної 
(та національної) політики сталого розвитку? 
É Проведення аналітичних процедур із застосуванням технічних засобів 

інформаційного забезпечення MicrosoftExcel, а саме кореляційно-регресійного 
аналізу з подальшим формуванням квадратичної лінії тренда.  
Ñ Аналіз результатів кореляційної залежності: прямої та оберненої U-

подібної лінії тренда. Підготовка висновків співвідношення 
соціальних/екологічних витрат до доданої вартості підприємств. 
Ö Цей етап найбільше притаманний для використання регресійного аналізу 

на макрорівні (рівні підприємства). Використання методу бухгалтерського 
обліку – звітність. Відбувається формування похідного методу бухгалтерського 
обліку – прогнозування майбутньої діяльності у векторі сталого розвитку. 
Ü Формування остаточного висновку щодо рівня сталого розвитку та його 

динаміки. Підтвердження теорії про: пряму та обернену залежність доданої 
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вартості підприємств від диференційованого розміру соціальних/екологічних 
витрат; існування нового методу бухгалтерського обліку прогнозування; 
необхідність формування світності про сталий розвиток (інтегровану звітність) 
для малих підприємств; спроможність інституту бухгалтерського обліку стати 
засобом досягнення сталого розвитку за допомогою методу прогнозування та 
інтегрованої звітності. 
Після ґрунтовного аналізу досліджень прямої та квадратичної залежності 

соціальних та екологічних витрат здійснимо спробу аналізу залежності цих 
витрат до доданій вартості підприємств в України. Ці підприємства поділяються 
на 4 групи: мікро, малі, середні та великі. 
Методологія дослідження (рис. 1) включає в себе процес обліку та аналізу 

інформації задля формування інтегрованої звітності, що сприятиме формуванню 
позитивного іміджу та сталому розвитку підприємства. За допомогою 
квадратичного аналізу соціальних та екологічних витрат по відношенню до 
доданої вартості підприємства виникає можливість наступного аналізу і 
формування інтегрованої звітності. Процес формування звітності спонукатиме 
підприємство переходити на новий щабель своєї діяльності – сталий розвиток. 
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