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ПЕРЕДМОВА 

Динамічний розвиток сучасного політичного й економічного життя, 

інтеграція і кооперація бізнесу, створення транснаціональних компаній із 

залученням іноземних інвестицій, розвиток ІТ-технологій  та найновіших 

телекомунікаційних зв’язків впливають не тільки на розвиток економіки, 

бухгалтерського обліку та соціальної сфери в цілому,  що має забезпечити  

сучасних інвесторів достовірною інформацією, на підставі якої можна  

приймати виважені управлінські рішення з мінімальним ризиком для бізнесу. 

У монографії розглядаються теоретичні і практичні аспекти проблем 

розвитку обліково-контрольного та аналітичного забезпечення управління  

підприємством. Висвітлено питання теорії та практики економічного аналізу у 

формування конкурентної стратегії підприємств. Визначено напрями 

використання аудиту в контексті дослідження поточних та перспективних 

тенденцій розвитку економіки. Обгрунтовано роль та значення звітності в 

ефективному функціонуванні суб’єктів підприємницької діяльності. 

Запропоновано шляхи розв’язання проблем управління розвитком 

соціально-економічних систем в умовах шслякризового відновлення. 

Монографія – це узагальнення результатів авторських досліджень 

викладачів Київського національного університету технологій та дизайну, 

Київського національного економічного університету імені Вадима 

Гетьмана та вчених Краківського університету економіки (Польща), 

виконаних в межах науково-дослідних тем. 

Монографія розрахована на широке коло читачів - наукових 

працівників, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, 

аспірантів, магістрів, бухгалтерів, економістів. 

Висловлюємо щиру вдячність рецензентам – д.е.н., професору 

С.Ф. Легенчуку, д.е.н., професору В.П. Пантелеєву, д.е.н., доценту 

Л.В. Синиці, за корисні поради та слушні зауваження, що дозволили 

покращити зміст монографії. 

Висловлюємо подяку ректорові Київського національного 

університету технологій та дизайну, д.е.н., професору, академіку АПН 

України Івану Михайловичу Грищенку та декану факультету економіки та 

бізнесу, д.е.н., професору Олександрі Володимирівні Ольшанській за 

схвалення напряму наукового пошуку та підтримку видання монографії. 




