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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ ЯК ВИЩОГО ОРГАНУ
АУДИТУ УКРАЇНИ У ПРОЕКТАХ І ПРОГРАМАХ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ
Постановка проблеми. У процесі розвитку
України, як правової і демократичної держави, євроінтеграції України, розвитку Рахункової палати як
вищого органу аудиту України, глобалізації, міжнародного співробітництва України, важливого
значення набуває дослідження проблематики міжнародного співробітництва Рахункової палати як
вищого органу аудиту України у проектах і програмах міжнародної технічної допомоги.
Дослідження проблематики міжнародного співробітництва Рахункової палати як вищого органу
аудиту України у проектах і програмах міжнародної
технічної допомоги має важливе практичне значення
для подальшого вдосконалення адміністративного
законодавства України, міжнародного права, а також
для вдосконалення правозастосовної практики у цій
сфері. Внаслідок цього дослідження проблематики
міжнародного співробітництва Рахункової палати
як вищого органу аудиту України у проектах і програмах міжнародної технічної допомоги є важливим
для розвитку науки адміністративного права та міжнародного права.
Мета статті – охарактеризувати проблематику
міжнародного співробітництва Рахункової палати як
вищого орган у аудиту України у проектах і програмах міжнародної технічної допомоги.
Завдання статті – визначити основні засади міжнародного співробітництва Рахункової палати як
вищого органу аудиту України у проектах і програмах міжнародної технічної допомоги; проаналізувати практику міжнародного співробітництва
Рахункової палати як вищого органу аудиту України
у проектах і програмах міжнародної технічної допомоги.
Стан дослідження. Проблематика міжнародного співробітництва Рахункової палати як вищого
органу аудиту України у проектах і програмах міжнародної технічної допомоги 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. З метою задоволення потреб економіки в ресурсах для економічного і соціального розвитку України активізовано
співробітництво з міжнародними фінансовими
організаціями, державами-донорами, Організацією
Об’єднаних Націй і Європейським Союзом [1].
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27 червня 2014 р. [2]
була ратифікована, відповідним Законом України від
16 вересня 2014 р. [3]. Відповідно до ст. 82 Угоди
Сторони взяли зобов’язання співпрацювати з метою
надання технічної допомоги та розвитку потенціалу для запровадження режиму сприяння торгівлі та митних реформ. Затвердженою Верховною
Радою України на виконання цієї Угоди про асоціацію Програмою діяльності Кабінету Міністрів України засадами реалізації нової політики міжнародної
допомоги було визначено реалізацію програм співробітництва з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, ЄБРР, ЄІБ та іншими міжнародними
фінансовими організаціями.
Україною починаючи із 2015 р. підписано понад
48 міжнародних угод з урядами США, Канади, Республіки Корея, Турецької Республіки, Швейцарської
Конфедерації, Королівства Нідерландів, Королівства
Данія, Федеративної Республіки Німеччини, Японії,
Італійської Республіки, Сполученого Королівства
Великобританії, Королівства Норвегії, у рамках
яких передбачено надання Україні міжнародної технічної допомоги. Крім того, укладені численні міжнародні угоди з Європейським Союзом, представленим Європейською комісією. На даний час в Україні
реалізується 390 проектів міжнародної технічної
допомоги обсягом близько 5,3 млрд дол. США [1].
Згідно зі ст. 98 Конституції України [4] контроль
від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх
використанням здійснює Рахункова палата. Аналіз
статусу та повноважень Рахункової палати України
свідчить, що вона є не просто вищим за субординацією, а дійсно провідним органом державного фінансового контролю в Україні, який відповідає міжнародним стандартам, що є важливим, враховуючи
курс на євроінтеграцію [5, с. 157]. Рахункова палата
України, як орган парламентського контролю, згідно
із конституційно затвердженими повноваженнями,
здійснює зовнішній контроль державних коштів [6].
Отже, Рахункова палата є вищим органом аудиту
в Україні.
За ст. 6 Закону України «Про Рахункову палату»
[7]/ Рахункова палата у порядку, визначеному законодавством та міжнародними договорами України, здійснює співробітництво з вищими органами
фінансового контролю інших держав, міжнародними організаціями.

149

№ 4/2019

Порядок підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями,
затверджений відповідною Постановою Кабінету
Міністрів України [8] від 27 січня 2016 р. № 70,
регулює питання підготовки, реалізації, проведення
моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються за рахунок фінансових ресурсів міжнародних фінансових організацій, крім Міжнародного
валютного фонду, які залучаються як позика чи кредит державою або під державні гарантії.
За ст. 1 Лімської декларації керівних принципів контролю державних фінансів запровадження
контролю є невід’ємною складовою управління
публічними фінансовими ресурсами, яка забезпечує відповідальний та підзвітний характер цього
управління [9]. За Стандартами INTOSAI предметами контролю є не тільки фінансові питання, а
навіть питання, пов’язані з ризиками всієї діяльності об’єкта. Такі самі підходи і до предметів
аудиту – як внутрішнього, так і зовнішнього.
Зауважимо, що в національній практиці традиційно основна увага приділяється саме використанню коштів, що суттєво обмежує підходи як
контролю, так і аудиту – як внутрішнього, так
і зовнішнього [10, с. 33].
Відповідно до п. 50.2. Регламенту Рахункової
палати [11] міжнародні угоди про співробітництво
згідно з рішеннями Рахункової палати укладаються
Рахунковою палатою з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями, до
компетенції яких належать питання фінансово-економічного контролю державних фінансів, та інституціями міжнародної технічної допомоги.
Міжнародне співробітництво є важливим інструментом інституційного розвитку Рахункової палати
та посилення спроможності виконувати покладені
на неї функції вищого органу аудиту України. Як
в рамках міжнародних фахових організацій, так
і в рамках двостороннього співробітництва, міжнародне співробітництво забезпечує обмін досвідом
та знаннями з метою удосконалення зовнішнього
державного аудиту, а також проведення міжнародних координованих паралельних аудитів за важливими для України напрямками.
Одними із основних напрямів міжнародного
співробітництва Рахункової палати є: співпраця
з міжнародними організаціями та участь у проектах і програмах міжнародної технічної допомоги;
участь Рахункової палати в аудитах програм, що
фінансуються за рахунок коштів Європейського
Союзу; організація та проведення міжнародних
координованих паралельних аудитів за участі членів
Робочої групи з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф [12].
Нижче проаналізуємо практику міжнародного
співробітництва Рахункової палати як вищого
органу аудиту України у проектах і програмах міжнародної технічної допомоги.

Рахунковою палатою підписані двосторонні
угоди про співробітництво з вищими органами
аудиту 27 країн [13], зокрема Угода про співробітництво між Рахунковою палатою України та Рахунковим судом Федеративної Республіки Німеччини від
25 грудня 2009 р. [14]. На основі таких угод також
розвивається міжнародне співробітництво Рахункової палати як вищого органу аудиту України у проектах і програмах міжнародної технічної допомоги.
Федеративна Республіка Німеччина сприяє розвитку Рахункової палати. Зокрема, важливе значення серед проектів і програм міжнародної технічної допомоги, за участю Рахункової палати має
Проект міжнародної технічної допомоги «Розбудова
адміністративних потужностей у сфері державних
фінансів в Україні», номер проекту: 2013.2296.5.
З метою реалізації якого було підписано ряд міжнародних договорів з питань міжнародного співробітництва Рахункової палати як вищого органу аудиту
України у проектах і програмах міжнародної технічної допомоги, зокрема: Меморандум про співробітництво між Німецьким товариством міжнародного
співробітництва (GIZ) ГмбХ та Рахунковою палатою
України від 25 квітня 2014 р. [15], Протокол № 1 про
внесення змін до Меморандуму про співробітництво
між Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ та Рахунковою палатою України від 25 квітня 2014 р. від 05 липня 2016 р. [16],
Лист про наміри між Рахунковою палатою і Німецьким товариством міжнародного співробітництва
(GIZ) ГмбХ від 30 січня 2019 р. [17].
Нижче розглянемо положення Листа про наміри
між Рахунковою палатою і Німецьким товариством
міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ від
30 січня 2019 р., як міжнародного договору з питань
міжнародного співробітництва Рахункової палати
як вищого органу аудиту України у проектах і програмах міжнародної технічної допомоги. Метою
такої співпраці в рамках реалізації проекту є підтримка Рахункової палати в удосконаленні системи
контролю за надходженням коштів до Державного
бюджету України та їх використанням. Загальний
строк реалізації проекту складає 01 квітня 2014 –
30 червня 2019 рр.
Сторонами були визначені наступні завдання
та напрями співпраці щодо реалізації Проекту:
− обмін досвідом, інформацією, нормативними
документами національного законодавства, що не
мають конфіденційного характеру, з питань методик
і порядку здійснення діяльності у сфері державного
фінансового контролю;
− професійне навчання та підвищення кваліфікації персоналу;
− організація та проведення семінарів, конференцій і робочих зустрічей;
− участь у міжнародних конференціях, семінарах та інших заходах, що організовують Сторони;
− експертні зустрічі або консультації між представниками Сторін, у тому числі за допомогою
електронної пошти, що забезпечить оперативний
обмін інформацією, що не має конфіденційного
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характеру з окремих питань, що становлять взаємний інтерес;
− організація зустрічей/візитів для обговорення
перспектив і напрямів, за якими продовжуватиметься двостороннє співробітництво;
− підтримка у розвитку корпоративного іміджу
та зав’язків Рахункової палати з іншими інституціями та громадськістю.
Відповідно до доручення Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини від 04 жовтня 2017 р. Німецьким товариством міжнародного співробітництва
(GIZ) ГмбХ надаються кошти загальною сумою до
10 979 876,00 євро (десять мільйонів дев’ятсот сімдесят дев’ять тисяч вісімсот сімдесят шість євро).
Ця сума містить витрати німецької організації-виконавця Проекту.
Перелік майна, робіт і послуг, прав інтелектуальної власності та ін., що придбаваються/ надаються в рамках Проекту, в залежності від перебігу Проекту, потреб та фінансових можливостей,
щонайдовше на термін дії цього Листа про наміри
складається серед іншого з наступних пунктів:
− GIZ підтримує закупівлю засобів апаратного
та програмного забезпечення інформаційних технологій (ІТ) для Рахункової палати згідно з офіційним Планом закупівель та для реалізації Стратегії
комунікації Рахункової палати.
− GIZ надає у розпорядження Проекту місцевих
та міжнародних короткострокових та довгострокових експертів для підвищення професійного рівня
Рахункової палати. Результати співпраці (матеріали, інформація та ін.) надаються з боку GIZ Рахунковій палаті у паперовому та електронному вигляді
українською та англійською мовами.
− Співпраця з міжнародними та місцевими
неурядовими організаціями задля підтримки реформування Рахункової палати. Результати співпраці
(матеріали, інформація та ін.) надаються з боку GIZ
Рахунковій палаті у паперовому й електронному
вигляді українською та англійською мовами.
− GIZ наймає консалтингову компанію для
досягнення Рахунковою палатою максимальної
ефективності у сфері зв’язків з іншими інституціями та громадськістю.
− Організація навчальних подорожей і навчання працівників Рахункової палати.
Проект сприятиме підвищенню якості державного зовнішнього фінансового нагляду, що реалізується Рахунковою палатою шляхом поліпшення
аудиту державних доходів та витрат відповідно до
міжнародних стандартів, а отже, сприятиме більш
прозорому, ефективному та сталому використанню
державних коштів. Вдосконалення системи державних фінансів України позитивно вплине на
умови життя населення України.
Координатором Проекту з боку Рахункової
палати є Секретар Рахункової палати – керівник апарату, який є відповідальним за реалізацію
завдань та напрямів співробітництва, що визначені
в цьому Листі про наміри. Контактною особою

з боку Рахункової палати є Начальник управління
міжнародного співробітництва. Обов’язки Рахункової палати:
− підтримка у проектному менеджменті шляхом забезпечення участі працівників Рахункової
палати.
− підтримка державної реєстрації Проекту
згідно з законодавством України;
− прийняття прав власності на засоби апаратного та програмного забезпечення ІТ;
− забезпечення участі працівників Рахункової
палати у спільній Проектній діяльності з частковим
увільненням від виконання своїх основних функціональних обов’язків;
− забезпечення, за необхідністю, належного
робочого місця для довгострокового експерта.
Під час співробітництва в рамках даного Листа
про наміри кожна зі Сторін керується національним
законодавством своєї держави, а також Рамковою
угодою між Урядом України та Федеративної Республіки Німеччина про консультування і технічне
співробітництво від 29 травня 1996 р. [18].
При обміні інформацією та матеріалами в рамках цього Листа про наміри кожна зі Сторін керується національним законодавством своєї держави,
що регулює участь у міжнародному інформаційному обміні, захист державної таємниці та іншої
таємниці, що охороняється законом. Сторони
практикують взаємний обмін делегаціями з метою
вивчення досвіду, покращення професійної підготовки та підвищення кваліфікації персоналу.
Серед здобутків Рахункової палати протягом
останніх двох років є те, що вдалося започаткувати
нову філософію міжнародної співпраці. Інтеграція
у світову систему аудитів - те, чого давно потребувала робота Рахункової. Завдяки фінансовому
сприянню Німецького товариства міжнародного
співробітництва (GIZ) оцінку проводив Вищий
аудиторський офіс Великобританії, із залученням експертів Німеччини та Польщі. І вже отримано рекомендації, на чому слід зосередитися для
більш ефективного реформування Палати. На їх
основі також буде напрацьована Стратегія розвитку
Рахункової палати. Без неї далі рухатися дуже
складно. До речі, GIZ, за дорученням Уряду Німеччини, виділило значні кошти Рахунковій палаті не
лише на проведення функціональної оцінки, а і на
навчання із підвищення кваліфікації наших співробітників. Рахункова палата бере активну участь
в паралельних міжнародних аудитах, опановує
фінансові та IT-аудити. Важливим партнером для
нас був і залишається Світовий банк. За останні
10 років Рахункова палата провела 35 аудитів проектів Світового банку, що реалізуються в Україні
через державний бюджет [19].
Висновки. Отже, міжнародне співробітництва
Рахункової палати як вищого органу аудиту України у проектах і програмах міжнародної технічної
допомоги має важливе значення для ефективної
роботи Рахункової палати як вищого органу аудиту
України, розвитку двосторонніх та багатосторонніх
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партнерських взаємовідносин України з іншими
державами світу, забезпечення високого рівня
довіри до Рахункової палати з боку вищих органів
аудиту окремих зарубіжних країн, міжнародного
співтовариства, суспільства, інших органів публічної влади України. Важливим у даному співробітництві також є навчання та обмін досвідом, вивчення
членами та посадовими особами Рахункової палати
позитивного зарубіжного досвіду щодо проведення
аудиту публічних фінансів, паралельного аудиту, ІТ
аудиту, відповідного спеціалізованого програмного
забезпечення та інновацій, а також проведення на
їх основі відповідних паралельних аудитів Рахунковою палатою та вищими органами аудиту відповідних країн.
Міжнародне співробітництва Рахункової палати
як вищого органу аудиту України у проектах
і програмах міжнародної технічної допомоги також
є важливою гарантією для належного здійснення
публічного контролю за надходженням коштів до
Державного бюджету України та їх використанням,
а також для забезпечення прозорості роботи Рахункової палати та доброчесності її членів та посадових осіб, її функціонування як вищого органу
аудиту України.
Існують перспективи подальших наукових
досліджень у даному напрямку, зокрема, щодо:
порівняльно-правового аналізу міжнародного співробітництва Рахункової палати та вищих органів
аудиту країн-членів ЄС; міжнародного співробітництва Рахункової палати; міжнародного співробітництва вищих органів аудиту.
Отже, у даній статті охарактеризовано проблематику міжнародного співробітництва Рахункової
палати як вищого органу аудиту України у проектах і програмах міжнародної технічної допомоги.
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Пацкан В.В. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ ЯК ВИЩОГО
ОРГАНУ АУДИТУ УКРАЇНИ У ПРОЕКТАХ І ПРОГРАМАХ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ
ДОПОМОГИ
Стаття присвячена міжнародній співпраці Рахункової палати як вищої аудиторської установи України у
проектах і програмах міжнародної технічної допомоги.
Міжнародна співпраця є важливим інструментом інституційного розвитку Рахункової палати та для
підвищення її здатності виконувати функції вищої аудиторської установи України. Рахункова палата
в проектах та програмах міжнародної технічної допомоги, міжнародного співробітництва передбачає
обмін досвідом та знаннями з метою вдосконалення зовнішнього державного аудиту, а також проведення
міжнародних координованих паралельних аудитів у важливих для України сферах.
Важливе значення серед проектів та програм міжнародної технічної допомоги за участю Рахункової
палати має Проект міжнародної технічної допомоги «Підвищення адміністративної спроможності у сфері
державних фінансів в Україні», номер проекту: 2013.2296.5. З метою реалізації яких було підписано низку
міжнародних угод з питань міжнародного співробітництва Рахункової палати як вищого органу аудиту
України у проектах та програмах міжнародної технічної допомоги, зокрема: Меморандум про співпрацю між
Німецьким товариством міжнародниї співпраці (GIZ) GmbH та Рахунковою палатою України від 25 квітня
2014 р., Протокол № 1 про внесення змін до Меморандуму про співробітництво між Німецьким товариством
міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH та Рахунковою палатою України від 05 липня 2016 р., лист про
наміри між Рахунковою палатою та Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH від
30 січня 2019 р.
Міжнародна співпраця Рахункової палати як вищої аудиторської установи України у проектах та
програмах міжнародної технічної допомоги має важливе значення для ефективної роботи Рахункової палати
як вищого органу аудиту України, розвитку двосторонніх і багатосторонніх партнерств України з іншими
країнами світу, забезпечуючи високий рівень довіри з боку суспільства, інших органів державної влади,
міжнародної спільноти, вищих органів аудиту певних зарубіжних країн.
Міжнародна співпраця Рахункової палати як вищого аудиторського органу України у проектах та програмах
міжнародної технічної допомоги також є важливою гарантією належного контролю за надходженням коштів
до Державного бюджету України та їх використанням, а також забезпеченням прозорості роботи Рахункової
палати та доброчесність її членів і посадових осіб, її функціонування як вищого органу аудиту України.
Ключові слова: Рахункова палата, вищий орган аудиту, міжнародне співробітництво, аудит, фінансовий
контроль, міжнародна технічна допомога.
Patskan V.V. INTERNATIONAL COOPERATION OF THE ACCOUNTING CHAMBER
AS THE SUPREME AUDIT INSTITUTION OF UKRAINE IN THE PROJECTS AND PROGRAMS
OF INTERNATIONAL TECHNICAL ASSISTANCE
The article is devoted to the International cooperation of the Accounting Chamber as the supreme audit institution
of Ukraine in the projects and programs of international technical assistance.
International cooperation is an important tool for the institutional development of the Accounting Chamber
and for enhancing its ability to perform the functions of the supreme audit institution of Ukraine. Accounting
Chamber in the projects and programs of international technical assistance, international cooperation provides for
the exchange of experience and knowledge in order to improve the external state audit, as well as to carry out
international coordinated parallel audits in important areas for Ukraine.
Great importance among the projects and programs of international technical assistance, with the participation
of the Accounting Chamber is the Project of International Technical Assistance “Building administrative capacity
in the sphere of public finances in Ukraine”, project number: 2013.2296.5. For the purpose of implementation of
which a number of international agreements on issues of international cooperation of the Accounting Chamber
as the supreme audit body of Ukraine in international technical assistance projects and programs were signed, in
particular: Memorandum of Cooperation between the German Society for International Cooperation (GIZ) GmbH
and the Accounting Chamber of Ukraine from 25 April 2014, Protocol № 1 on amendments to the Memorandum of
Cooperation between the German Society for International Cooperation (GIZ) GmbH and the Accounting Chamber
of Ukraine from 05 July 2016, Letter of Intent between the Accounting Chamber and the German Society for
International Cooperation (GIZ) GmbH from 30 January 2019.
International cooperation of the Accounting Chamber as the supreme audit institution of Ukraine in the projects
and programs of international technical assistance is essential for the effective operation of the Accounting Chamber
as the supreme audit body of Ukraine, the development of bilateral and multilateral partnerships of Ukraine with other
countries of the world, ensuring a high level of trust on the part of society other state authorities, the international
community, the highest audit bodies of certain foreign countries.
International cooperation of the Accounting Chamber as the supreme audit body of Ukraine in the projects and
programs of international technical assistance is also an important guarantee for proper control over the flow of funds
to the State Budget of Ukraine and their use, as well as ensuring the transparency of the work of the Accounting
Chamber and the integrity of its members and officials, its functioning as the supreme audit body of Ukraine.
Key words: Accounting Chamber, Supreme Audit Institution, international cooperation, audit, financial control,
international technical assistance.
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