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У монографії досліджено концепції та проблеми імплементації міжнародно визнаних стандартів та найкращої
практики ЄС щодо внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у державному і комунальному секторах економіки України, використання для цієї мети нових підходів до організації і здійснення внутрішнього контролю й
аудиту в системі міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, розвитку методології аудиту в контексті оновлення законодавства і нормативно-правових документі. Науково обґрунтовано пропозиції і викладено
рекомендації щодо удосконалення змісту та структури процесів внутрішнього контролю й управління ризиками,
ідентифікації ризиків, підготовки ризикоорієнтованого плану внутрішніх аудитів, формування методичного забезпечення виконання аудиторських завдань з аналізу управлінських рішень, які приймаються у системі Міністерства
освіти і науки України й пов’язані з використанням бюджетних коштів на фінансування освітніх послуг, що надаються закладами вищої освіти в межах державного замовлення. Сформульовано пропозиції щодо оприлюднення
інформації про діяльність комунальних підприємств та створення наглядових рад і місця незалежного аудиту для
підтвердження достовірності аудиту річної фінансової звітності комунальних підприємств.
Для спеціалістів у галузі обліку, фінансів, аудиту та внутрішнього контролю науковців, працівників Міністерства освіти і науки України, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, слухачів курсів
підвищення кваліфікації.
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