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Лопін А. О. Особливості організації бухгалтерського обліку елементів природного капіталу
Метою статті визначено розробку науково-методичних підходів до організації бухгалтерського обліку природного капіталу. Доведено, що в умо-
вах суттєвого зростання антропогенного впливу на природу одним із найадекватніших та ефективних способів вирішення проблеми взаємодії 
суб’єктів господарювання та всієї економіки з навколишнім середовищем є запровадження обліку елементів природного капіталу на підприємствах 
харчової індустрії України. Обґрунтовано, що окремі екологічні аспекти господарської діяльності є досить складними з точки зору їх спостережен-
ня, оцінювання та фіксації в первинних документах. У статті проведено аналіз видів та форм організації бухгалтерського обліку, які притаманні 
вітчизняним суб’єктам харчової індустрії, шляхом обстеження 57 підприємств м. Харкова та Харківської області. За результатами анкетування 
виявилося, що в цілому за вибіркою більше половини підприємств харчової індустрії мають внутрішню облікову службу з повним циклом облікових 
робіт. З метою ефективної організації бухгалтерського обліку елементів природного капіталу на підприємстві розроблено концептуальну мо-
дель, в якій виділено специфічні елементи обліку як інформаційної системи, визначено взаємозв’язки між ними та обґрунтовано склад і структу-
ру внутрішніх регламентів документування господарських операцій, пов’язаних з природоохоронною діяльністю підприємств харчової індустрії.  
У системі внутрішніх регламентів організації обліку природного капіталу запропоновано виділяти чотири блоки документів, які згруповано у два 
класи: 1. Регламентація організації та обліку охорони навколишнього середовища; 2. Регламентація організації та обліку природокористування.
Ключові слова: природний капітал, екологічні аспекти діяльності, організація бухгалтерського обліку, документування, внутрішні регламенти, 
підприємства харчової індустрії.
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Лопин А. А. Особенности организации бухгалтерского учета элементов природного капитала
Целью статьи определено разработку научно-методических подходов к организации бухгалтерского учета природного капитала. Доказано, 
что в условиях существенного роста антропогенного воздействия на природу одним из адекватных и эффективных способов решения пробле-
мы взаимодействия субъектов хозяйствования и всей экономики с окружающей средой является введение учета элементов природного капита-
ла на предприятиях пищевой индустрии Украины. Обосновано, что отдельные экологические аспекты хозяйственной деятельности являются 
достаточно сложными с точки зрения их наблюдения, оценивания и фиксации в первичных документах. В статье проведен анализ видов и форм 
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организации бухгалтерского учета, которые присущи отечественным субъектам пищевой индустрии, путем обследования 57 предприятий 
г. Харькова и Харьковской области. По результатам анкетирования оказалось, что в целом по выборке более половины предприятий пищевой 
индустрии имеют внутреннюю учетную службу с полным циклом учетных работ. С целью эффективной организации бухгалтерского учета 
элементов природного капитала на предприятии разработана концептуальная модель, в которой выделены специфические элементы учета 
как информационной системы, определены взаимосвязи между ними и обоснованы состав и структура внутренних регламентов документиро-
вания хозяйственных операций, связанных с природоохранной деятельностью предприятий пищевой промышленности. В системе внутренних 
регламентов организации учета природного капитала предложено выделять четыре блока документов, которые сгруппированы в два класса: 
1. Регламентация организации и учета охраны окружающей среды; 2. Регламентация организации и учета природопользования.
Ключевые слова: природный капитал, экологические аспекты деятельности, организация бухгалтерского учета, документирование, внутрен-
ние регламенты, предприятия пищевой промышленности.
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Lopin A. O. Features of the Organization of Accountance for Elements of Natural Capital
The article is aimed at developing scientific and methodical approaches to the organization of accountance for natural capital. It is proved that in the context 
of a significant increase in the anthropogenic impact on nature, one of the adequate and efficient ways to solve the problem of interaction between economic 
entities and the entire economy with the environment is the introduction of elements of accounting for natural capital in the enterprises of the food industry of 
Ukraine. It is substantiated that certain ecological aspects of economic activity are quite complex in terms of their observation, evaluation and fixation in the 
primary documents. The article analyzes the types and forms of the organization of accountance that are inherent in domestic food industry entities, through 
a survey of 57 enterprises in the city of Kharkiv and Kharkiv region. According to the results of survey, it turns out that in general, according to the sample, 
more than half of the food industry enterprises have an internal accounting service with a full accounting cycle. In order to effectively organize the accountance 
for elements of natural capital, the enterprise has developed a conceptual model, which allocates specific elements of accounting as an information system, 
defines the relationship between them and substantiates the composition and structure of internal regulations for documenting economic operations related to 
the environmental activities of the food industry enterprises. In the system of internal regulations of the natural capital accounting organization, it is proposed 
to allocate four blocks of documents, which are grouped into two classes: 1. Regulation of the organization and accounting for protection of environment;  
2. Regulation of the organization and accounting for environmental management.
Keywords: natural capital, ecological aspects of activities, organization of accountance, documentation, internal regulations, food industry enterprises.
Fig.: 3. Tabl.: 3. Bibl.: 11.
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Відповідно до положень Закону про бухгалтер-
ський облік та фінансову звітність в Україні 
питання організації бухгалтерського обліку на 

підприємстві належать до компетенції його власни-
ка (власників) або уповноваженого органу (посадової 
особи) відповідно до законодавства та установчих 
документів, які несуть особисту відповідальність за 
організацію бухгалтерського обліку та забезпечення 
фіксування фактів здійснення всіх господарських 
операцій у первинних документах, збереження об-
роблених документів, регістрів і звітності протягом 
встановленого терміну, але не менше трьох років 
[1]. Усі рішення, що приймаються на підприємстві 
стосовно організації бухгалтерського обліку, є над-
звичайно важливими, оскільки будь-які управлінські 
рішення фінансового характеру приймаються на під-
ставі даних, отриманих з інформаційної системи бух-
галтерського обліку. Тому система обліку має бути 
організованою таким чином, щоб забезпечити фор-
мування достовірної та своєчасної інформації для зо-
внішніх і внутрішніх користувачів. 

Логічно виникає питання: чи існує зв’язок між 
способом організації бухгалтерського обліку та інтер-

есами внутрішніх користувачів облікової інформації, 
а саме: керівників та власників? Проведений аналіз 
свідчить, що в більшості випадків бухгалтерська ін-
формація використовується внутрішніми користува-
чами в цілях управління ланцюгом додавання варто-
сті. Тому керівники та власники, на жаль, часто більше 
зацікавлені в оптимізації оподаткування шляхом міні-
мізації або відстрочення податкових зобов’язань, ніж 
екологічною поведінкою суб’єкта господарювання [2, 
с. 33]. За таких умов глобальні питання сталого роз-
витку економіки та необхідність визначення внеску 
суб’єкта господарювання в досягнення цілей сталого 
розвитку екологічної сфери залишаються поза увагою 
керівного персоналу, а відповідно, не знаходять сво-
го відображення в організації бухгалтерського обліку. 
Крім того, окремі екологічні аспекти господарської 
діяльності є досить складними з точки зору їх спо-
стереження, оцінювання та фіксації в первинних до-
кументах. Тому, метою даного дослідження визначено 
розробку науково-методичних підходів до організації 
бухгалтерського обліку природного капіталу.

Сьогодні загальна вартість екосистемних по-
слуг становить близько 124,8 трлн дол. на рік, що у 
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два рази перевищує розмір світового ВВП. Близько 
третини природних ресурсів, що втрачає людство за 
рік, є невідтворюваними [3]. У період 1970–2014 рр. 
відбулося зниження сумарної чисельності популяцій 
на 60%, і в даний час швидкість вимирання видів в 
100–1000 разів вище порівняно з референсними зна-
ченнями до зростання антропогенного навантаження 
[4, с. 18]. Якщо не вживати жодних заходів з охорони 
навколишнього середовища, то до 2030 р. для існуван-
ня людству буде потрібен природний капітал, обсяг 
якого еквівалентний двом планетам Земля [5, с. 262]. 

Вітчизняна харчова промисловість, яка є скла-
довою АПК, об’єднує понад 40 підгалузей і 
виробництв, у яких задіяні близько 15 тисяч 

суб’єктів господарювання – це і потужні, сучасні під-
приємства, які стоять на одному рівні з провідними 
гравцями на світовому ринку, і малі та середні пере-
робники, які активно нарощують обсяги продукції 
для наповнення внутрішнього ринку та поступово 
виходять на зовнішні [6]. Харчова галузь здійснює 
суттєвий вплив на еколого-економічний розвиток 
світу, оскільки вона є сферою економіки, яка, з од-
ного боку, використовує природні ресурси в госпо-
дарській діяльності, а з іншого – виробляє екологіч-
ну продукцію, чим безпосередньо впливає на стан 
здоров’я та розвиток суспільства. Тому саме ключові 
аспекти формування інформаційних ресурсів управ-
ління природним капіталом підприємств харчової 
індустрії потребують поглиблених теоретичних до-
сліджень та пошуку практичних рішень. 

В умовах суттєвого зростання антропогенно-
го впливу на природу одним із найадекватніших та 
ефективних способів вирішення проблеми взаємодії 
суб’єктів господарювання та всієї економіки з на-
вколишнім середовищем є запровадження обліку 
елементів природного капіталу на підприємствах 
харчової індустрії України. Оскільки, як цілком слуш-
но зазначає О. І. Гриценко, традиційна система бух-
галтерського обліку не є придатною для адекватного 
врахування екологічних впливів підприємства та ви-
конання функцій екологічно свідомого управління та 
контролю [6, c. 680]. Аналогічну думку має й І. М. Ле- 
петан, яка зазначає, що діюча система бухгалтерсько-
го обліку не забезпечує достатнього системного ві-
дображення впливу суб’єктів господарювання на до-
вкілля [7, c. 48]. Це передбачає налагодження якісно 
нових видів та форм організації бухгалтерського об-
ліку природного капіталу.

Для цілей даного дослідження проведемо аналіз 
видів і форм організації бухгалтерського обліку, які 
притаманні вітчизняним суб’єктам харчової індустрії. 
З точки зору організації бухгалтерського обліку, зва-
жаючи на суттєві відмінності в обліковому відобра-
женні як елементів природного капіталу, так і інших 
об’єктів бухгалтерського обліку, підприємства харчо-
вої індустрії за специфікою діяльності доцільно розді-

лити на чотири групи: сільське господарство; вироб-
ництво продуктів харчування; торгівля продуктами 
харчування; ресторанний бізнес. Крім того, відповід-
но до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» [1] на організацію бухгалтерського 
обліку суттєво впливає розмір підприємств, які мо-
жуть належати до мікропідприємств, малих, середніх 
або великих. Норми ст. 2 цього закону визначають, що 
до певної групи належать підприємства, показники 
яких на дату складання річної фінансової звітності за 
рік, що передує звітному, відповідають щонайменше 
двом із критеріїв, наведеним у табл. 1. 

З метою перевірки гіпотези щодо наявності впли-
ву розміру підприємства та виду діяльності на 
організацію бухгалтерського обліку було про-

ведено обстеження 57 підприємств харчової індустрії  
м. Харкова. За результатами анкетування виявилося, 
що в цілому за вибіркою більше половини підпри-
ємств харчової індустрій мають внутрішню облікову 
службу з повним циклом облікових робіт (табл. 2).

Дослідження форм організації облікової служби 
за розміром підприємств вибіркової сукупності по-
казало, що високий показник наявності внутрішньої 
облікової служби досягнуто здебільшого за рахунок 
великих і середніх підприємств харчової індустрії 
(табл. 3). 

Малим і мікропідприємствам більш притаман-
на організація облікової служби на засадах аутсор-
сингу або змішане ведення обліку, за якого функції 
первинного обліку виконуються обліково-економіч-
ним персоналом підприємства, а формування звіт-
ності та податкові розрахунки переносяться на кон-
сультаційні центри, аудиторські фірми або приватних 
консультантів.

Дослідження форм організації облікової служ-
би за видом діяльності підприємств вибіркової су-
купності показало, що високий показник наявності 
внутрішньої облікової служби досягнуто здебільшого 
підприємствами, що здійснюють виробництво про-
дуктів харчування та торгівлю продуктами харчу-
вання. Підприємствам, які займаються сільськогос-
подарським виробництвом і ресторанним бізнесом, 
більш притаманна організація облікової служби на 
засадах аутсорсингу або змішане ведення обліку.

Ефективна організація бухгалтерського обліку 
елементів природного капіталу на підприємстві пе-
редбачає виділення специфічних елементів обліку як 
інформаційної системи, визначення та налагодження 
взаємозв’язків між ними та обґрунтування складу та 
структури внутрішніх регламентів документування 
господарських операцій пов’язаних з природоохо-
ронною діяльністю підприємств харчової індустрії. 
Налагодження дієвої системи документування гос-
подарських операцій є основою ефективного функ-
ціонування та розвитку бухгалтерського обліку при-
родного капіталу.
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Таблиця 1

Ранжування підприємств за розміром з метою організації бухгалтерського обліку

Розмір підприємства Балансова вартість  
активів

Чистий дохід від реалі-
зації продукції (товарів, 

робіт, послуг)

Середня кількість  
працівників

Мікропідприємства до 350 тис. євро до 700 тис. євро до 10 осіб

Малі підприємства до 4 млн євро до 8 млн євро до 50 осіб

Середні підприємства до 20 млн євро до 40 мільйонів євро до 250 осіб

Великі підприємства понад 20 млн євро понад 40 млн євро понад 250 осіб

Таблиця 2

Розподіл підприємств вибіркової сукупності за формою організації облікової служби

Форма організації облікової служби Кількість підприємств Відсоток підприємств

Внутрішня 30 53

Зовнішня 11 19

Змішана 16 28

Разом 57 100

Таблиця 3

Форма організації облікової служби за розміром підприємств вибіркової сукупності

Форма органі-
зації облікової 

служби

Розмір підприємств вибіркової сукупності
РазомМікропідпри-

ємства
Малі  

підприємства
Середні  

підприємства
Великі  

підприємства

Внутрішня
– 6 7 5 18

– 11 12 10 33

Зовнішня
8 8 – – 16

14 14 – – 28

Змішана
2 17 4 – 23

3 30 6 – 39

Разом
10 31 11 5 57

17 54 19 9 100

Проф. Ф. Ф. Бутинець зі співавторами визна-
чають організацію обліку як науково обґрунтовану 
сукупність умов, при яких найбільш економно та 
раціонально здійснюється збір, обробка та зберіган-
ня бухгалтерської інформації з метою оперативного 
контролю за правильним використанням майна під-
приємства та надання користувачам неупередженої 
фінансової звітності. На думку вчених, організація 
бухгалтерського обліку є основою функціонування 
інформаційної системи підприємства [9, с. 54]. За 
підходом авторів, саме збір, обробка та зберігання 
бухгалтерської інформації є ключовими фазами орга-
нізації бухгалтерського обліку, а здійснюватися вони 
можуть лише із застосуванням важливого елементу 
методу бухгалтерського обліку – документування.

Цілком слушно зазначають і О. П. Кундря-Висо-
цька, О. В. Москаленко та О. М. Сулима, що саме за-
документована господарська операція є рушієм в об-
ліковому процесі [10, c. 19]. Таким чином, організацію 

бухгалтерського обліку природного капіталу необхід-
но розглядати з позиції упорядкування всіх складо-
вих елементів облікової системи з формуванням від-
повідного документального забезпечення (рис. 1).

На думку В. А. Кулик і М. О. Любимова, дієвість 
і ефективність організації бухгалтерського обліку 
залежить від взаємовідносин між людьми та резуль-
татами їх трудової діяльності; політики керівництва 
та методів, що використовуються для впливу на пер-
сонал; повноважень та функцій працівників підпри-
ємства на різних рівнях управління [11]. Стосовно 
природного капіталу це означає, що весь персонал 
підприємства, починаючи від управлінської ланки, 
повинен бути зацікавлений в екологоорієнтованій 
господарській діяльності, дбати про раціональне ви-
користання природних ресурсів, залученні до вироб-
ничого ланцюжка найбільш ефективних з точки зору 
охорони навколишнього середовища засобів та пред-
метів праці. 
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Обліковий
процес  

Вхід первинної облікової
інформації про природний 
капітал шляхом 
документування

 

Вартісна оцінка складових 
природного капіталу   

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПРИРОДНОГО КАПІТАЛУ

Відкриття рахунків 
синтетичного 
та аналітичного обліку 
природного капіталу

 

Контирування
бухгалтерських рахунків 
природного капіталу, 
складання реєстрів 
синтетичного обліку 

Складання фінансової, 
статистичної, податкової 
управлінської, добровільної 
звітності

 

 

Принципи організації 
бухгалтерського

обліку природного капіталу
  

Завдання з організації
бухгалтерського обліку
природного капіталу 

 

Праця 
виконавців  

Раціональний 
розподіл 
і регламентація 
обов’язків 

 

Упорядкування 
послідовності 
облікових робіт  

Урегулювання 
питань 
кооперування праці

 

Оптимізація
чисельності 
та підвищення 
кваліфікації обліко-
вих працівників 

Раціональне 
планування, органі-
зація робочої зони
та робочого місця 

  

Забезпечення  

Технічне 
та програмне
забезпечення 
обліку ПК

 

 

Методичні
документи з обліку
ПК 

 

Порядок і спосіб 
надходження 
нормативної 
інформації

 

Порядок зберігання 
методично-
нормативної 
документації 

Соціальне 
та ергономічне 
забезпечення 
обліку ПК
 

Перспективний 
розвиток  

Запровадження 
нових форм носіїв 
облікової інформації 
про ПК

 

Впровадження 
прогресивних 
методів оцінки ПК

 

Розроблення 
і впровадження 
раціонального 
робочого плану 
рахунків обліку ПК 

Розроблення 
і впровадження 
положень 
про відділи 
обліку та оцінки ПК 

Розвиток інфор-
маційного
і технічного забез-
печення обліку ПК

 

Об’єкти організації бухгалтерського обліку 
природного капіталу

Методи та методичні прийоми 
організації бухгалтерського 
обліку природного капіталу

Цілісність
Всебічність 
Динамічність
Адаптивність
Паралелізм
Ритмічність
Пропорційність
Безперервність
Кооперування
Субординація
Доречність

Аналіз і синтез
Індукція і дедукція
Аналогія та моделювання
Абстрагування 
Конкретизація
Проєктні
Графічні
Розрахунковий
Експертних оцінок

Вибір методики 
ведення обліку
Вибір технології та техніки 
ведення обліку
Підбір облікового 
персоналу та забезпечення

Рис. 1. Концептуальна модель організації бухгалтерського обліку природного капіталу

Перелік внутрішніх регламентів організації 
обліку природного капіталу, які мають бути 
прийняті на підприємстві харчової індустрії, 

є специфічним і напряму залежить від галузевої на-
лежності. У системі внутрішніх регламентів організа-
ції обліку природного капіталу слід виділяти чотири 
блоки документів, які згруповано у два класи: 1. Ре-
гламентація організації та обліку охорони навколиш-

нього середовища (Блок 1. Документи в частині орга-
нізації екологічної служби. Блок 2. Документи в час-
тині охорони атмосферного повітря); 2. Регламентація 
організації та обліку природокористування (Блок 3. 
Документи у сфері водокористування. Блок 4. Доку-
менти у сфері поводження з відходами) (рис. 2, рис. 3). 

Використання в практичній діяльності підпри-
ємств харчової галузі згрупованих внутрішніх регла-
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Регламентація організації та обліку охорони
навколишнього середовища  

Блок 1. Документи в частині організації екологічної служби

– Посадова інструкція.
– Положення про відділ (службу) в разі її наявності у штатному розписі.
– Номенклатура справ.
– Документи щодо структури виробничого процесу на підприємстві 
(інформація про виробничі потужності, основне, допоміжне виробництво, 
технологічні процеси та технологічне устаткування).
– Організаційно-розпорядчі документи керівника підприємства щодо організації 
управління охороною навколишнього природного середовища (усунення 
виявлених порушень природоохоронного законодавства за результатами 
перевірок).
– Природоохоронні програми (заходи) щодо зменшення впливу на навколишнє 
природне середовище (за наявності).
– Акти перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства, 
приписи щодо усунення виявлених порушень, інформація про стан їх виконання.
– Документи, що підтверджують підвищення рівня кваліфікації еколога.
– Висновки з оцінки впливу на довкілля / висновки державної екологічної експертизи

Блок 2. Документи в частині охорони атмосферного повітря

– Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря 
від стаціонарних джерел викидів (форма № 2-ТП (повітря) (річна).
– Звіт про проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин.
– Документи, в яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу 
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 
для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців.
– Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами.
– Матеріали виробничого контролю за охороною атмосферного повітря.
– Документи, які надають об’єкти для взяття їх на державний облік (зняття з обліку).
– Протокол засідання комісії з перевірки знань із правил технічної експлуатації 
установок очистки газу (ГОУ), Паспорт ГОУ.
– Акт перевірки відповідності фактичних параметрів роботи ГОУ проєктним 
(ефективність роботи ГОУ) на джерелі викиду.
– Акт перевірки технічного стану ГОУ на джерелі викиду (утворення).
– Відомості про проведені ремонти, заміну або модернізацію установки очистки газу.
– Результати висновків державних інспекторів з охорони навколишнього природного 
середовища щодо технічного стану установки очистки газу.
– Журнал обліку виконання заходів з метою охорони атмосферного повітря 
(форма ПОД-2).
– Журнал обліку обсягу та складу забруднюючих речовин, що викидаються 
в атмосферне повітря.
– Протоколи вимірювань токсичності відпрацьованих газів транспортних засобів.
– Протоколи замірів викидів на межі СЗЗ

Рис. 2. Внутрішні регламенти організації та обліку охорони навколишнього середовища підприємств  
харчової індустрії

ментів організації обліку природного капіталу дозво-
лить організувати систему наскрізного спостережен-
ня за: виробництвом екологічних товарів; наданням 
екологічних послуг; застосуванням екологічно без-
печних технологій для виробництва інших товарів; 

зменшенням і попередженням викидів у атмосферу 
шкідливих речовин; скидів у водні об’єкти; утво-
ренням та утилізацією відходів; станом екологічних 
зобов’язань, екологічних доходів і витрат; інвестиція-
ми в природоохоронну сферу та ін. 
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Блок 3. Документи у сфері водокористування 

Регламентація організації та обліку природокористування 

– Дозвіл на спеціальне водокористування.
– Паспорти артезіанських свердловин.
– Спеціальні дозволи на користування надрами.
– Акти консерваційного та/або ліквідаційного тампонажу свердловини.
– Форма 7-ГР (підземні води) «Звітний баланс використання підземних вод 
за _____ рік».
– Статистична звітність за формою « 2-ТП (водгосп).
– Журнал обліку забраної/скинутої води.
– Матеріали виробничого контролю за складом вод.
– Технічна документація на прилади (лічильники) для здійснення контролю 
кількості використаних підземних артезіанських вод.
– Договори щодо водопостачання/водовідведення

Блок 4. Документи у сфері поводження з відходами

– Державне статистичне спостереження за формою № 1-відходи (річна) 
«Утворення та поводження з відходами за _____ рік).
– Декларація про відходи.
– Реєстрові карти обєктів утворення, оброблення та утилізації відходів.
– Паспорти місць видалення відходів.
– Матеріали інвентаризації відходів.
– Паспорт відходів.
– Первинна облікова документація за формою № 1-ВТ «Облік відходів 
та пакувальних матеріалів»

Рис. 3. Внутрішні регламенти організації та обліку природокористування підприємств харчової індустрії

ВИСНОВКИ
Таким чином, розроблена концептуальна мо-

дель організації бухгалтерського обліку природного 
капіталу, в якій виділено специфічні елементи обліку 
як інформаційної системи, визначено взаємозв’язки 
між ними та обґрунтовано склад і структуру внутріш-
ніх регламентів документування господарських опе-
рацій, пов’язаних з природоохоронною діяльністю 
підприємств харчової індустрії, стане основою ефек-
тивної організації бухгалтерського обліку елементів 
природного капіталу на підприємстві. Це дозволить 
налагодити дієву систему документування за кожним 
видом органічного виробництва, напрямом приро-
доохоронних заходів, перспективними екологічно 
спрямованими господарськими операціями підпри-
ємств харчової галузі.                   
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Савіцький В. В. Комплексний механізм економічного аналізу господарської діяльності аудиторської фірми
У процесі даного дослідження було встановлено, що для розробки комплексного підходу до методології економічного аналізу діяльності ауди-
торських фірм необхідно розглядати економічний аналіз як інформаційну систему. Зважаючи на специфіку діяльності аудиторських фірм, до-
слідження економічного аналізу як системи враховує галузеві особливості всіх складових системи. Метою статті є дослідження комплексного 
механізму економічного аналізу господарської діяльності аудиторської фірми. Досліджено наукову літературу, яка стосується застосування 
теорії систем до економічного аналізу. Встановлено, що системний підхід дозволяє визначити особливості економічного аналізу як навчальної 
дисципліни; функціональної економічної науки; професійної діяльності та інформаційної підсистеми управління підприємства, у тому числі ауди-
торської фірми. У контексті дослідження розглянуто економічний аналіз як інформаційну підсистему управління господарською діяльністю ауди-
торської фірми. Розглянуто економічний аналіз діяльності аудиторських фірм як систему в класичному розумінні її складових, а саме: користувачі 
результатів економічного аналізу, суб’єкт економічного аналізу, об’єкт економічного аналізу, методологічна дія, зворотний зв’язок. Запропо-
новано власний підхід до системи економічного аналізу діяльності аудиторських фірм, який враховує їх специфіку як суб’єктів господарювання та 
як суб’єктів незалежного фінансового контролю. Зазначено, що ключовими об’єктами економічного аналізу визначено: фінансовий потенціал, 
кадровий потенціал, репутаційний капітал. Сформовано змістовне наповнення функціонування елементів системи та ідентифіковано галузеві 
особливості розвитку економічного аналізу.
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Савицкий В. В. Комплексный механизм экономического анализа хозяйственной деятельности аудиторской фирмы
В процессе данного исследования было установлено, что для разработки комплексного подхода к методологии экономического анализа деятель-
ности аудиторских фирм необходимо рассматривать экономический анализ как информационную систему. Принимая во внимание специфику 
деятельности аудиторских фирм, исследование экономического анализа как системы учитывает отраслевые особенности всех её составляю-


