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У монографії висвітлено концептуальні основи корпоративних систем обліку і 
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управління ресурсами підприємства. Обгрунтовано розвиток облікових систем на основі 
бізнес-аналітики і управління знаннями та реалізацію обліково-контрольних процедур при 
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корпоративного управління, а також відображення в ній бізнес-моделі компанії. Досліджено 
аспекти формування прогнозних показників діяльності підприємств на основі уніфікованої 
системи обліку і звітності та використання й аналітичного інструментарію у системі 
діагностики. Запропоновано підходи до організації впровадження уніфікованої системи 
обліку і звітності в корпоративних об'єднаннях, розробки внутрішніх регламентів і 
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