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Сучасна організація являє собою відкриту соціально відповідальну 

систему, створену з взаємозалежних частин, серед яких виділяють: цілі, засоби 
виробництва, технології, інформацію, комунікативні структури, структурні 
елементи,які забезпечують непереривне функціонування економічної безпеки 
підприємства За допомогою системного підходу необхідно розглянути та 
виявити проблеми забезпечення економічної безпеки підприємства, ефективної 
організації та забезпечення його належного функціонування і розвитку згідно з 
визначеними цілями та обраною стратегією їх досягнення. Істотне місце у 
досліджені посідають питання аналізу інструментарію фінансово-
економічної безпеки підприємства, обліку управлінської праці, вирішенню 
конфліктних, що підвищує рівень соціальної відповідальності на мікрорівні. 

Основними напрямами подальшого розвитку системи фінансово-
економічної безпеки в Україні є: формування сучасних засад обліку і звітності 
із застосуванням міжнародного досвіду, зокрема, вимог до консолідованої 
фінансової звітності в парадигмі соціально відповідального бізнесу. Дані 
передумови нерозривно пов’язані з питаннями соціальної відповідальності 
бізнесу, які є одними з найважливіших в процесі забезпечення сталого 
соціального-економічного розвитку держави. Виходячи з цього, існує потреба 
створення власної парадигми забезпечення обліково-аналітичної системи 
соціальної відповідальності бізнесу, яка ґрунтуватиметься на стандартах, 
прийнятих у провідних розвинених країнах світу з метою забезпечення в 
Україні достатнього рівня трудового потенціалу підприємств та справедливості 
розподілу результатів їх діяльності, забезпеченості соціальної сфери, що, в 
свою чергу, неможливе без чітко організованого бухгалтерського обліку. Ст. 8 
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 
[2] наголошує, що «підприємство самостійно розробляє систему і форми 
внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності та контролю 
господарських операцій». Важливим питанням системи фінансово-економічної 
безпеки є розподіл виплат, передбачених соціальним пакетом суб’єкта з 
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використанням кількісних і вартісних баз, Доцільним є ведення суб’єктом 
управлінського обліку програми інформаційно-комунікаційного  забезпечення 
соціальних витрат, що уможливить оперативно отримувати інформацію про 
виконання керівництвом підприємства своїх соціальних програм.  
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