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СТРАТЕГІЯ
РОЗВИТКУ
РАХУНКОВОЇ
ПАЛАТИ
на 2019–2024 роки



Відображає місію, візію, цінності

Встановлює стратегічні цілі та завдання
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
Рахункової палати
на 2019–2024 роки



В ОСНОВІ СТРАТЕГІЇ:

суспільний запит на об'єктивну, 

незалежну експертну оцінку

результати функціональної
оцінки Рахункової палати

міжнародні стандарти ВОА

найкращий міжнародний
досвід провідних ВОА країн –

членів INTOSAI



ДЛЯ ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА
незалежним вищим органом державного аудиту в Україні, 
який надає об’єктивні оцінки стосовно управління
публічними коштами та державним майном

ВІЗІЯ
РАХУНКОВА ПАЛАТА у 2024 році:

ДЛЯ ПЕРСОНАЛУ
надійним роботодавцем, спроможним забезпечити належні
умови праці, застосування високих професійних стандартів та
можливості для професійного розвитку

ДЛЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ незалежною, 

професійною та неполітичною інституцією, яка із застосуванням
міжнародних стандартів аудиту на основі кращих світових практик
надає достовірну аудиторську інформацію про об’єктивний стан
управління публічними коштами
та державним майном в Україні

ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ АУДИТУ
незалежним, професійним, об’єктивним і
неупередженим, відкритим для діалогу аудитором та
порадником



ВІЗІЯ

Сприяти впровадженню належного державного управління в
Україні як основи сталого розвитку країни та забезпечення
гідного життя громадян
шляхом проведення незалежного зовнішнього аудиту публічних коштів
та державного майна і надання за його результатами практичних
рекомендацій для прийняття ефективних управлінських рішень щодо їх
використання органами державної влади, а також достовірної, 
об’єктивної інформації суспільству та заінтересованим сторонам

МІСІЯ
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ЦІННОСТІ

ДОБРОЧЕСНІСТЬ

ДОВІРА СУСПІЛЬСТВА

КОМПЕТЕНТНІСТЬ І
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ

СПІВРОБІТНИЦТВО ТА
КОМАНДНИЙ ДУХ
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НАПРЯМИ РОЗВИТКУ
РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ

АКТИВНА МІЖНАРОДНА
СПІВПРАЦЯ

КВАЛІФІКОВАНИЙ
ПЕРСОНАЛ

ЯКІСНІ АУДИТОРСЬКІ
ПРАКТИКИ ТА ПРОЦЕДУРИ

ВИЗНАННЯ І ДОВІРА
СУСПІЛЬСТВА

СТРАТЕГІЯ
РОЗВИТКУ
РАХУНКОВОЇ
ПАЛАТИ

2019 - 2024



ПОСИЛЕННЯ РОЛІ
РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ ЯК

ВИЩОГО ОРГАНУ АУДИТУ В
УКРАЇНІ
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СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ

ЦІЛЬ 1

• Охоплення аудитом та експертно-аналітичними заходами усієї
сфери управління публічними коштами та державним майном

• Максимальне наближення методології та практики проведення
аудитів до міжнародних стандартів

• Підвищення якості аудиторських звітів, обґрунтованості висновків, 

рішень та рекомендацій

• Підвищення рівня виконання рекомендацій, удосконалення
процесу моніторингу їх імплементації та посилення
відповідальності за невиконання або неналежне виконання

• Посилення ролі Рахункової палати у процесі ухвалення рішень у
сфері державного управління



• Гнучка система внутрішнього управління

• Всеохоплююча система внутрішнього контролю та аудиту

• Удосконалення системи підбору, розстановки та
професійного розвитку персоналу

• Належна фінансова, матеріальна та інформаційно-технічна
підтримка

• Забезпечення нульової толерантності до будь-яких проявів
корупції

ЗМІЦНЕННЯ
ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ

СПРОМОЖНОСТІ ТА
ПРОФЕСІЙНОГО

ПОТЕНЦІАЛУ
РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ
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СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ

ЦІЛЬ 2



• Підвищення рівня обізнаності про роль і функції
Рахункової палати

• Створення позитивного іміджу Рахункової палати

• Зміцнення довіри до результатів роботи Рахункової
палати

• Поліпшення співпраці із заінтересованими сторонами
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ВИЗНАННЯ І ДОВІРА
СУСПІЛЬСТВА ДО

ДІЯЛЬНОСТІ
РАХУНКОВОЇ

ПАЛАТИ

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ

ЦІЛЬ 3
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• Обмін професійною інформацією та практиками з
ВОА

• Посилення ролі Рахункової палати та активізація
роботи у INTOSAI та EUROSAI

• Підтримка іміджу Рахункової палати як
професійного аудитора проектів, що
впроваджуються міжнародними організаціями

• Запровадження сталої практики проведення
спільних заходів з іншими ВОА
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ЕФЕКТИВНЕ
ПРЕДСТАВНИЦТВО

РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ У
МІЖНАРОДНІЙ

АУДИТОРСЬКІЙ СПІЛЬНОТІ

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ

ЦІЛЬ 4



ОЧІКУВАНІ
РЕЗУЛЬТАТИ

Рахункова палата – вищий орган аудиту

Нова якість аудитів

Нова якість аудиторів

Відкритість

Інтеграція у світову систему аудитів

Посилення незалежності та розширення
сфери повноважень



ПЕРЕВАГИ ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА

• Формування позитивного іміджу Рахункової палати та розуміння 
її ролі суспільством

• Сприйняття Рахункової палати суспільством як компетентного і 
доброчесного захисника його інтересів, що забезпечує 
можливості впливу Рахункової палати на публічний сектор, 
підвищення довіри до державної влади

• Надання зрозумілої і корисної суспільству інформації 

• Дотримання високих професійних стандартів для якісного 
виконання функцій Рахункової палати


