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Постановка проблеми. У процесі розвитку 
України, як правової і демократичної держави, 
євроінтеграції України, розвитку Рахункової па-
лати як вищого органу аудиту України, запобіган-
ня та протидії корупції в Україні, міжнародного 
співробітництва України, важливого значення 
набуває дослідження проблематики міжнародно-
го співробітництва Рахункової палати як вищого 
органу аудиту України у рамках міжнародних ор-
ганізацій.

Дослідження проблематики міжнародного 
співробітництва Рахункової палати як вищого 
органу аудиту України у рамках міжнародних 
організацій має важливе практичне значення для 
подальшого вдосконалення адміністративного за-
конодавства України, міжнародного права, а та-
кож для вдосконалення правозастосовної прак-
тики у цій сфері. Внаслідок цього дослідження 
проблематики міжнародного співробітництва Ра-
хункової палати як вищого органу аудиту Украї-
ни у рамках міжнародних організацій є важливим 
для розвитку науки адміністративного права та 
міжнародного права. 

Метою статті є охарактеризувати проблемати-
ку міжнародного співробітництва Рахункової па-
лати як вищого орган у аудиту України у рамках 
міжнародних організацій.

Завданнями даної статті є: визначити основні 
засади міжнародного співробітництва Рахункової 
палати як вищого органу аудиту України у рам-
ках міжнародних організацій; проаналізувати 
практику міжнародного співробітництва Рахун-
кової палати як вищого органу аудиту України у 
рамках міжнародних організацій.

Стан дослідження. Проблематика міжнародно-
го співробітництва Рахункової палати як вищого 
органу аудиту України у рамках міжнародних 
організацій, є актуальною, а окремі її аспекти 
були предметом дослідження окремих сучасних 
науковців, зокрема: В. Авер’янова, О. Койчевої, 
О. Ніконової, Н. Обушної, Ю. Табенської.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до 
ст. 98 Конституції України [1] контроль від імені 
Верховної Ради України за надходженням коштів 
до Державного бюджету України та їх викорис-
танням здійснює Рахункова палата. Аналіз ста-
тусу та повноважень Рахункової палати України 
свідчить, що вона є не просто вищим за суборди-

нацією, а дійсно провідним органом державного 
фінансового контролю в Україні, який відповідає 
міжнародним стандартам, що є важливим, врахо-
вуючи курс на євроінтеграцію [2, с. 157]. Отже, Ра-
хункова палата є вищим органом аудиту в Україні. 

Рахункова палата України, як орган парла-
ментського контролю, згідно із конституційно 
затвердженими повноваженнями, здійснює зов-
нішній контроль державних коштів [3]. Згідно 
ст. 1 Лімської декларації керівних принципів 
контролю державних фінансів запровадження 
контролю є невід’ємною складовою управління 
публічними фінансовими ресурсами, яка забезпе-
чує відповідальний та підзвітний характер цього 
управління [4]. 

Міжнародне співробітництво є важливим ін-
струментом інституційного розвитку Рахункової 
палати та посилення спроможності виконувати 
покладені на неї функції вищого органу аудиту 
України. Як в рамках міжнародних фахових орга-
нізацій, так і в рамках двостороннього співробіт-
ництва, міжнародне співробітництво забезпечує 
обмін досвідом та знаннями з метою удосконален-
ня зовнішнього державного аудиту, а також прове-
дення міжнародних координованих паралельних 
аудитів за важливими для України напрямками.

Рахункова палата здійснює міжнародне спів-
робітництво за такими основними напрямами:

– розвиток двостороннього і багатостороннього 
співробітництва з ВОА іноземних країн;

– співробітництво з Європейською організа-
цією вищих органів аудиту (EUROSAI) та Між-
народною організацією вищих органів аудиту 
(INTOSAI);

– забезпечення діяльності робочої групи 
EUROSAI з аудиту коштів, виділених на попере-
дження та ліквідацію наслідків катастроф під го-
ловуванням Рахункової палати;

– участь у робочих та спеціальних групах 
EUROSAI (з аудиту навколишнього середовища; 
інформаційних технологій та аудиту муніципалі-
тетів);

– участь у робочих групах INTOSAI (з аудиту 
навколишнього середовища; державного боргу; 
з питань боротьби з корупцією та відмиванням  
коштів);

– участь у роботі інших регіональних об’єднань 
ВОА;
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– співпраця з міжнародними організаціями 
та участь у проектах і програмах міжнародної  
технічної допомоги;

– участь Рахункової палати в аудитах програм, 
що фінансуються за рахунок коштів Європейсько-
го Союзу;

– організація та проведення міжнародних ко-
ординованих паралельних аудитів за участі чле-
нів Робочої групи з аудиту коштів, виділених на 
попередження та ліквідацію наслідків катастроф.

Рахунковою палатою підписані двосторонні 
угоди про співробітництво з вищими органами ау-
диту 26 країн.

Відповідно до положень Лімської декларації 
керівних принципів аудиту державних фінансів 
(1977) «міжнародний обмін ідеями та досвідом в 
рамках Міжнародної організації Вищих органів 
контролю державних фінансів є ефективним засо-
бом допомоги Вищим органам контролю держав-
них фінансів у реалізації їх завдань» (ст. 15. п. 1). 
Рахункова палата – член Міжнародної організації 
вищих органів аудиту (INTOSAI) з 1998 року та 
Європейської організації вищих органів аудиту 
(EUROSAI) з 1999 року. Рахункова палата є від-
повідальною за виконання зобов’язань, що випли-
вають із членства України в INTOSAI (з 1998 р.) 
та EUROSAI (з 1999 р.). З 2008 по 2014 рік Рахун-
кова палата була членом Керівної ради EUROSAI.

За ініціативою Рахункової палати у листопа-
ді 2006 року було утворено Спеціальну підгрупу 
з аудиту ліквідації наслідків природних і техно-
генних катастроф та радіоактивних відходів Ро-
бочої групи EUROSAI з аудиту навколишнього 
середовища (EUROSAI WGEA), яку рішенням 
VII Конгресу EUROSAI (2008 рік, м. Краків, Ре-
спубліка Польща) реорганізовано в окрему Спе-
ціальну групу EUROSAI з аудиту коштів, виді-
лених на попередження та ліквідацію наслідків 
катастроф під головуванням Рахункової палати, 
а згодом, з урахуванням результатів діяльності 
спеціальної групи у 2008-2013 роках, на ІХ Кон-
гресі EUROSAI (2014 рік, м. Гаага, Королівство 
Нідерланди) було схвалене рішення щодо ство-
рення постійної Робочої групи EUROSAI з аудиту 
коштів, виділених на попередження та ліквіда-
цію наслідків катастроф під керівництвом Ра-
хункової палати [5].

За Стандартами INTOSAI предметами контро-
лю є не тільки фінансові питання, а навіть питан-
ня, пов’язані з ризиками всієї діяльності об’єк-
та. Такі самі підходи і до предметів аудиту – як 
внутрішнього, так і зовнішнього. Зауважимо, що 
в національній практиці традиційно основна ува-
га приділяється саме використанню коштів, що 
суттєво обмежує підходи як контролю, так і ауди-
ту – як внутрішнього, так і зовнішнього [6, с. 33]. 
Для виконання завдань Рахункова палата – як ор-
ган контролю, використовує фінансовий контроль 

як спосіб, для його реалізації виконує покладе-
ні на неї функції та використовує певні методи 
[7, с. 196]. 

Відповідно до ч. 4 ст. 363 Закону України «Про 
аудит фінансової звітності та аудиторську діяль-
ність» [8] державний фінансовий аудит здійсню-
ється Рахунковою палатою та органами держав-
ного фінансового контролю відповідно до закону.

Згідно ст. 6 Закону України «Про Рахункову 
палату» [9] Рахункова палата у порядку, визначе-
ному законодавством та міжнародними договора-
ми України, здійснює співробітництво з вищими 
органами фінансового контролю інших держав, 
міжнародними організаціями.

Відповідно до п. 50.2. Регламенту Рахункової 
палати [10] міжнародні угоди про співробітництво 
згідно з рішеннями Рахункової палати укладають-
ся Рахунковою палатою з відповідними органами 
іноземних держав і міжнародними організація-
ми, до компетенції яких належать питання фінан-
сово-економічного контролю державних фінансів, 
та інституціями міжнародної технічної допомоги 
(далі – міжнародних організацій).

Проекти міжнародних угод готуються струк-
турним підрозділом, відповідальним за питання 
міжнародного співробітництва, із залученням ін-
ших структурних підрозділів Рахункової палати, 
у разі необхідності, за результатами досягнутих 
домовленостей між Рахунковою палатою і міжна-
родними організаціями.

Робота з підготовки проектів міжнародних 
угод містить: організацію поточного листування; 
організацію робочих та офіційних зустрічей, кон-
сультацій, переговорів щодо підготовки і пого-
дження проектів міжнародних угод.

За домовленістю сторін переговори, консуль-
тації щодо підготовки міжнародних угод можуть 
проводитися за межами України. Склад делегації 
Рахункової палати у цих випадках визначаєть-
ся Головою Рахункової палати. Стосовно участі 
членів Рахункової палати у складі делегацій при-
ймається відповідне рішення Рахункової палати. 
Голова Рахункової палати затверджує технічне 
завдання на відрядження за кордон, в якому ви-
кладається позиція Рахункової палати стосовно 
закордонного візиту.

Підписання у Рахунковій палаті погодженої 
сторонами та оформленої угоди проводиться за за-
твердженою процедурою. Підписання міжнарод-
них угод за рішенням Рахункової палати здійснює 
Голова Рахункової палати або уповноважений 
член Рахункової палати.

Організація виконання зобов’язань Рахунко-
вої палати, контроль за дотриманням норм, визна-
чених відповідними угодами, належить до повно-
важень структурного підрозділу, відповідального 
за питання міжнародного співробітництва. Струк-
турні підрозділи Рахункової палати беруть участь 



324 Прикарпатський юридичний вісник

у заходах міжнародного співробітництва відпо-
відно до визначених функціональних напрямів. 
Загальну координацію такої участі та сприян-
ня у здійсненні відповідних заходів забезпечує 
структурний підрозділ, відповідальний за питан-
ня міжнародного співробітництва.

Організацію прийому (зустрічі) іноземних де-
легацій (іноземних представників) у Рахунковій 
палаті здійснює структурний підрозділ, відпові-
дальний за питання міжнародного співробітни-
цтва, за участі інших структурних підрозділів. 
Прийом (зустріч) іноземних делегацій (іноземних 
представників) здійснюється відповідно до По-
рядку організаційно-протокольного забезпечення 
міжнародних заходів Рахункової палати, який за-
тверджується на засіданні Рахункової палати.

Нижче проаналізуємо практику міжнародного 
співробітництва Рахункової палати як вищого ор-
гану аудиту України у рамках міжнародних орга-
нізацій. 

Міжнародна організація вищих органів аудиту 
(INTOSAI) є міжнародною професійною організа-
цією, що об'єднує вищі органи аудиту (ВОА) кра-
їн, які є членами Організації Об'єднаних Націй. 
INTOSAI створено у 1953 році, наразі до її складу 
входять ВОА 194-х країн світу, ще 5 ВОА є асоці-
йованих та 1 афілійований член організації.

Рахункова палата є повноправним членом 
INTOSAI з 1998 року та є відповідальною за вико-
нання зобов’язань, які випливають із її членства 
в цій організації, про що також зазначено в По-
станові Кабінету Міністрів України від 13 вересня 
2002 р. № 1371 «Про порядок участі центральних 
органів виконавчої влади у діяльності міжнарод-
них організацій, членом яких є Україна» [11].

Основним завданням INTOSAI є надання ауди-
торам усього світу можливості обміну інформаці-
єю, що становить спільний інтерес, інформацією 
щодо сучасних напрацювань у сфері аудиту та за-
стосування професійних стандартів і найкращих 
методологій. INTOSAI декларує сприяння кращо-
му державному управлінню шляхом заохочення 
ВОА до сприяння урядам у вдосконаленні їх діяль-
ності, підвищення прозорості бюджетної сфери, 
забезпечення підзвітності, боротьби з корупцією, 
сприяння кваліфікованому та ефективному вико-
ристанню державних ресурсів на користь народів.

У своїй діяльності INTOSAI керується Лім-
ською декларацією про основні принципи здійс-
нення аудиту (1977), що містить основні філософ-
ські та концептуальні підходи, визначає цінності 
демократичності та незалежності вищих органів 
фінансового контролю, а також Мексиканською 
декларацією незалежності ВОА (2007). Офіційни-
ми мовами INTOSAI є арабська, англійська, фран-
цузька, німецька та іспанська.

До складу INTOSAI входять сім регіональних 
організацій вищих органів аудиту, які забезпечу-

ють просування цілей INTOSAI на регіональному 
рівні, а саме:

– Організація вищих органів аудиту країн  
Латинської Америки (OLACEFS), створена 
у 1965 році;

– Організація вищих органів аудиту африкан-
ських країн (AFROSAI), створена у 1976 році;

– Організація вищих органів аудиту країн араб-
ського світу (ARABOSAI), створена у 1976 році;

– Азіатська організація вищих органів аудиту 
(ASOSAI), створена у 1978 році;

– Організація вищих органів аудиту країн Пів-
деннотихоокеанського регіону (SPASAI), створе-
на у 1987 році;

– Організація вищих органів аудиту кра-
їн Карибського регіону (CAROSAI), створена 
у 1988 році;

– Європейська організація вищих органів ау-
диту (EUROSAI), створена у 1990 році.

Керівними органами INTOSAI є Конгрес, Ке-
рівна рада та Секретаріат. Конгрес INTOSAI про-
водиться раз на три роки. Під час Конгресу від-
бувається підбиття підсумків діяльності робочих 
органів INTOSAI, затверджуються розроблені 
ними документи та приймаються стратегічні рі-
шення щодо майбутнього функціонування ор-
ганізації. Керівна рада складається з 16 членів, 
збирається один раз на рік з метою поточного 
управління та забезпечення безперервного функ-
ціонування організації між конгресами. Секрета-
ріат INTOSAI виконує адміністративні функції, 
постійно розташований у Відні (Австрія).

Робочими органами INTOSAI, що забезпечують 
виконання завдань з обміну інформацією та досві-
дом і розробки міжнародних стандартів аудиту 
та управління, є комітети INTOSAI, діяльність 
яких спрямована на досягнення таких стратегіч-
них цілей: розвиток професійних стандартів; ін-
ституційний розвиток; обмін знаннями; INTOSAI 
як зразкова міжнародна організація.

Цілі визначаються п'ятирічним Стратегічним 
планом INTOSAI, а безпосередня робота із забез-
печення їх досягнення виконується підкомітета-
ми та робочими групами, що діють у рамках комі-
тетів INTOSAI.

Рахункова палата в установленому порядку 
забезпечує участь своїх представників у роботі 
окремих комітетів, робочих та спеціальних груп, 
а також навчальних заходах, конференціях, се-
мінарах, організованих під егідою INTOSAI, Іні-
ціативи розвитку INTOSAI (семінари, програми 
дистанційного навчання тощо), тематика яких 
є актуальною для Рахункової плати. Зокрема 
Рахункова палата бере участь у робочих групах 
INTOSAI: з аудиту навколишнього середовища 
(INTOSAI WGEA); з державного боргу (INTOSAI 
WGPD); з питань боротьби з корупцією та відми-
ванням коштів (INTOSAI WG FACML) [12].
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Голова Рахункової палати на конференції 
EUROSAI-ASOSAI у Єрусалимі презентував ініці-
ативу Рахункової палати щодо створення в рам-
ках Міжнародної організації вищих органів ау-
диту (INTOSAI) Спецгрупи з аудиту оцінювання 
завданих збитків і втрат та використання коштів 
на подолання наслідків військових конфліктів. 
Спецгрупа має розробити єдині міжнародні стан-
дарти для проведення вищими органами аудиту 
двох заходів. Перший – аудит оцінювання збитків 
і втрат внаслідок військових дій. Другий – щодо 
ефективності використання коштів, які направ-
ляються на першочергові заходи з ліквідації на-
слідків військового втручання [13].

Європейську організацію вищих органів ау-
диту (EUROSAI), створено у 1990 році з метою 
забезпечення досягнення цілей INTOSAI на ре-
гіональному рівні, надаючи при цьому членам 
можливість зосередити увагу на притаманних їх 
регіону питаннях. У даний час EUROSAI об'єднує 
50 вищих органів аудиту (49 європейських ВОА і 
Європейський суд аудиторів).

Рахункова палата є повноправним членом 
EUROSAI з 1999 року та є відповідальною за вико-
нання зобов’язань, які випливають із її членства 
в цій організації, про що також зазначено в поста-
нові Кабінету Міністрів України від 13 вересня 
2002 р. № 1371 «Про порядок участі центральних 
органів виконавчої влади у діяльності міжнарод-
них організацій, членом яких є Україна».

Відповідно до статті 1 Статуту EUROSAI, основ-
на мета організації – сприяти розвитку співпраці 
між національними ВОА, які входять до неї, а та-
кож обміну інформацією і документацією, дослі-
дженням у сфері контролю державних фінансів, 
створенню університетських кафедр державного 
аудиту та уніфікації термінології у сфері фінан-
сового контролю. Керівними органами EUROSAI 
є Конгрес, Керівна рада і Секретаріат. Офіційні 
мови організації – англійська, іспанська, німець-
ка, російська і французька.

Конгрес, який є найвищим органом EUROSAI, 
скликається один раз на три роки. Під час Конгре-
су розглядаються результати діяльності робочих 
органів EUROSAI та затверджуються плани робо-
ти на наступні три роки.

Керівна рада складається з восьми повноправ-
них членів і п'яти спостерігачів. Усі члени Ке-
рівної ради є керівниками вищих органів аудиту 
європейських країн. Основне завдання Керівної 
ради полягає у забезпеченні діяльності EUROSAI 
відповідно до рішень, які приймаються Конгре-
сом EUROSAI. У 2008-2014 роках до складу Ке-
рівної ради EUROSAI входила і Рахункова палата.

Функції постійного Секретаріату EUROSAI 
виконує Аудиторський суд Іспанії, на базі якого 
діє штаб-квартира організації. Секретаріат готує 
і проводить засідання Керівної ради, розробляє і 

здійснює виконання бюджету організації, а також 
забезпечує виконання рішень, які приймаються 
Конгресом і Керівною радою. Секретаріат видає 
щорічний журнал EUROSAI, а також щоквар-
тальний бюлетень "EUROSAI Newsletter", формує 
і оновлює базу даних статутів і публікацій усіх 
ВОА – членів організації.

Робочими органами EUROSAI є Цільові групи, 
а саме:

– Цільова група з інституційного розвитку;
– Цільова група з професійних стандартів;
– Цільова група з обміну знаннями;
– Цільова група з управління і зв'язку.
А також робочі та спеціальні групи:
– Робоча група з інформаційних технологій;
– Робоча група з аудиту навколишнього середо-

вища;
– Робоча група з аудиту коштів, виділених на 

попередження та ліквідацію наслідків катастроф;
– Робоча група з аудиту муніципалітетів;
– Спеціальна група з якості аудиту.
EUROSAI розвиває партнерські відносини  

з іншими регіональними організаціями вищих  
органів аудиту, зокрема з OLACEFS, ARABOSAI 
тa ASOSAI.

Рахункова палата в установленому порядку 
забезпечує участь своїх представників у роботі 
окремих комітетів, робочих та спеціальних груп, 
а також навчальних заходах, конференціях, се-
мінарах, організованих під егідою EUROSAI (се-
мінари, програми дистанційного навчання тощо), 
тематика яких є актуальною для Рахункової пла-
ти. Важливим напрямом співпраці з EUROSAI 
є головування Рахункової палати в робочій гру-
пі EUROSAI з аудиту коштів, виділених на по-
передження та ліквідацію наслідків катастроф, 
та забезпечення діяльності цієї робочої групи.  
Також Рахункова палата бере участь і в робочих 
групах EUROSAI з аудиту: навколишнього середо-
вища (EUROSAI WGEA); інформаційних техноло-
гій (EUROSAI ITWG); муніципалітетів (EUROSAI 
TFMA) [14].

У рамках співробітництва з EUROSAI 
у 2018 році Рахункова палата продовжила брати 
активну участь у діяльності робочих органів цієї 
міжнародної організації. Зокрема, делегація Ра-
хункової палати 14–15 березня 2018 року взяла 
участь у 49 засіданні Керівної ради EUROSAI, яке 
відбулося в м. Гданськ, Республіка Польща.

Під час засідання учасники розглянули важ-
ливі питання діяльності організації: звіт про 
діяльність EUROSAI за 2017–2018 роки; стан 
впровадження Стратегічного плану EUROSAI 
на 2017–2023 роки; Оперативний план заходів 
EUROSAI щодо модернізації ВОФК та надання 
допомоги у вирішенні нових завдань, також за-
слухали звіти голів робочих і спеціальних груп 
EUROSAI.
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Рахункова палата представила звіт про діяль-
ність робочої групи EUROSAI з аудиту коштів, ви-
ділених на попередження та ліквідацію наслідків 
катастроф, з червня 2017 по березень 2018 року 
та ознайомила учасників засідання з перспекти-
вами на майбутнє. 

У 2018 році одним із пріоритетних завдань 
міжнародного співробітництва було забезпечення 
діяльності очолюваної Рахунковою палатою робо-
чої групи EUROSAI з аудиту коштів, виділених 
на попередження та ліквідацію наслідків ката-
строф, до складу якої входять 17 постійних членів 
та 2 спостерігачі. Згідно зі Стратегією та планом 
діяльності робочої групи на 2017–2020 роки, мі-
сія робочої групи полягає у підвищенні потенціа-
лу, об’єднанні і координації зусиль європейських 
ВОФК у сприянні національним урядам щодо ви-
роблення діючих ефективних інструментів попе-
редження та ліквідації наслідків катастроф.

Для реалізації зазначених цілей 29–30 березня 
2018 року в м. Кишинів, Республіка Молдова, під 
головуванням Рахункової палати України та за 
підтримки Рахункової палати Республіки Молдо-
ва відбулося IV засідання робочої групи EUROSAI 
з аудиту коштів, виділених на попередження та 
ліквідацію наслідків катастроф, в якому взяли 
участь представники 10 ВОФК країн Європи [15].

Отже, міжнародне співробітництва Рахун-
кової палати як вищого органу аудиту України 
у рамках міжнародних організацій, насамперед 
INTOSAI та EUROSAI має важливе значення для 
ефективної роботи Рахункової палати як вищого 
органу аудиту України, забезпечення високого 
рівня довіри з боку суспільства, інших органів 
державної влади, міжнародного співтовариства, 
вищих органів аудиту окремих зарубіжних кра-
їн. Важливим у даному співробітництві також є 
забезпечення діяльності робочої групи EUROSAI 
з аудиту коштів, виділених на попередження та 
ліквідацію наслідків катастроф.

 Міжнародне співробітництва Рахункової па-
лати як вищого органу аудиту України у рамках 
міжнародних організацій також є важливою га-
рантією для належного здійснення публічного 
контролю за надходженням коштів до Державно-
го бюджету України та їх використанням, а також 
забезпечення прозорості роботи Рахункової пала-
ти та доброчесності її членів та посадових осіб. 

Існують перспективи подальших наукових до-
сліджень у даному напрямку, зокрема, щодо: по-
рівняльно-правового аналізу міжнародного спів-
робітництва Рахункової палати та вищих органів 

аудиту країн-членів ЄС; міжнародного співробіт-
ництва Рахункової палати; адміністративно-пра-
вового статусу Рахункової палати.

Отже, у даній статті охарактеризовано про-
блематику міжнародного співробітництва Рахун-
кової палати як вищого орган у аудиту України 
у рамках міжнародних організацій.
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Анотація

Пацкан В. В. Міжнародне співробітництво Рахун-
кової палати як вищого органу аудиту України у рам-
ках міжнародних організацій. – Стаття.

Статтю присвячено проблематиці міжнародного 
співробітництво Рахункової палати як вищого органу 
аудиту України у рамках міжнародних організацій. 
Визначено основні засади міжнародного співробіт-
ництва Рахункової палати як вищого органу аудиту 
України у рамках міжнародних організацій. Проаналі-
зовано практику міжнародного співробітництва Рахун-
кової палати як вищого органу аудиту України у рам-
ках міжнародних організацій. 

Ключові слова: Рахункова палата, вищий орган ау-
диту, міжнародне співробітництво, аудит, фінансовий 
контроль, INTOSAI, EUROSAI.

Аннотация

Пацкан В. В. Международное сотрудничество 
Счетной палаты как высшего органа аудита Украины 
в рамках международных организаций. – Статья.

Статья посвящена проблематике международного 
сотрудничества Счётной палаты как высшего органа 
аудита Украины в рамках международных органи-
заций. Определены основы международного сотруд-
ничества Счётной палаты как высшего органа ауди-

та Украины в рамках международных организаций.  
Проанализирована практика международного сотруд-
ничества Счётной палаты как высшего органа аудита 
Украины в рамках международных организаций. 

Ключевые слова: Счётная палата, высший орган ау-
дита, международное сотрудничество, аудит, финансо-
вый контроль, INTOSAI, EUROSAI.

Summary

Patskan V. V. International cooperation of the Ac-
counting Chamber as the supreme audit institution of 
Ukraine within the framework of international organi-
zations. – Article.

The article is devoted to the problems of the inter-
national cooperation of the Accounting Chamber as the 
supreme audit institution of Ukraine within the frame-
work of international organizations. The basic principles 
of international cooperation of the Accounting Chamber 
as the supreme audit institution of Ukraine within the 
framework of international organizations are deter-
mined. The practice of international cooperation of the 
Accounting Chamber as the supreme audit institution of 
Ukraine within the framework of international organiza-
tions is analysed.

Key  words: Accounting Chamber, Supreme Audit  
Institution, international cooperation, audit, financial 
control, INTOSAI, EUROSAI.


