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INTOSAI: ЇЇ РОЛЬ У РОЗБУДОВІ ТА ВДОСКОНАЛЕННІ ДЕРЖАВНОГО 

ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

2 липня 2015 року було ухвалено редакції нового закону, що стало реальним кроком на шляху 

України про затвердження стандартів аудиту публічного сектору INTOSAI. За Статутом 

INTOSAI (2007 р.) затверджено вищий орган державної або наднаціональної організації, який 

призначений, конституйований або організований для здійснення на підставі закону та інших 

офіційних дій держави або наднаціонального органу вищої функції аудиту в незалежному 

порядку, з використанням чи ні юридичних повноважень. В організаційному плані державний 

аудит за стандартами INTOSAI має здійснюватися в двох самостійних формах: незалежній від 

органів виконавчої влади зовнішній аудит (Рахункова палата) і внутрішній урядовий аудит 

(Державна аудиторська служба України). 

 
 

Рис. 1. Статус та завдання діяльності INTOSAI 

 

Провідну роль в цій системі відіграє саме Рахункова палата як вищий національний орган 

аудиту. Проте, урядовий аудит в органах виконавчої влади виконується самостійно поза прямого 

втручання Рахункової палати. Остання враховує результати внутрішнього аудиту при здійсненні 

власних перевірок, аналізує діяльність Державної аудиторської служби як урядової установи, не 

втручаючись в її внутрішній розпорядок. У сферу компетенції Державної аудиторської служби 

мають входити й органи внутрішнього відомчого аудиту, але на засадах професійного нагляду, а 

не прямого підпорядкування.  

INTOSAI розробила Міжнародні стандарти вищих органів фінансового контролю (ISSAI), які 

містять професійні стандарти і керівні принципи найкращої практики для аудиторів державного 

сектора, офіційно уповноважених і схвалених Міжнародною організацією вищих органів 

фінансового контролю. 

У відповідності з девізом INTOSAI «Experientia mutua omnibusprodest» (що можна перекласти 

як «Взаємний досвід корисний усім») відбувається обмін досвідом між членами INTOSAI, 



результатом чого є гарантія, що державний фінансовий контроль безперервно прогресує разом із 

новими розробками з питань контролю. 

Офіційними мовами INTOSAI є арабська, англійська, французька, німецька та іспанська.  

 
Рис.2. Глобальна система наднаціональних інститутів із державного фінансового контролю 

 

Мета регіональних організації вищих органів фінансового контролю у забезпеченні 

просування цілей INTOSAI на регіональному рівні, зокрема: 

– AFROSAI: Організація вищих органів фінансового контролю африканських країн (створена 

у 1976 році); 

– ARABOSAI: Організація вищих органів фінансового контролю країн арабського світу 

(створена у 1976 році); 

– ASOSAI: Азійська організація вищих органів контролю державних фінансів (створена у 

1978 році); 

– CAROSAI: Організація вищих органів фінансового контролю країн Карибського регіону 

(створена у 1988 році); 

– EUROSAI: Європейська організація вищих органів фінансового контролю (створена у 1990 

році); 

– OLACEFS: Організація вищих органів фінансового контролю країн Латинської Америки 

(створена у 1965 році); 

– SPASAI: Організація вищих органів фінансового контролю країн Південно-тихоокеанського 

регіону (створена у 1987 році). 

Лімська декларація закладає принципи функціонування державного фінансового контролю, 

зокрема: 

1. Контроль – це метод державного регулювання що направлений на виявлення  усунення 

порушень, та загально прийнятих стандартів з метою виявлення порушень на ранніх стадіях та 

прийняття відповідних рішень що до виявлених порушень, а в деяких випадках притягнення до 

відповідальності винних, запобігання та скорочення витрат у майбутньому. 

2. Контролюючі органи ефективно та максимально спрямовані на результат в тих випадках 

коли вони майже повністю захищені від стороннього впливу. 

 


