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з метою забезпечення розвитку відповідних регіонів, підвищення доб-
робуту громадян. Бюджет територіальної громади, як нормативно-
правовий акт, встановлює право задіяних суб’єктів на взяття та вико-
нання бюджетних зобов’язань по використанню фінансових ресурсів 
для вирішення питань місцевого значення у межах єдиного адміністра-
тивного центру.  
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ПРАВОВІ ОСНОВИ ВИДАТКІВ  
НА ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ 

 
Статею 17 Конституції України визначено, що захист суверенітету і 

територіальної цілісності України є найважливішими функціями дер-
жави, які покладаються на Збройні Сили України. 

Фінансування Збройних Сил України здійснюється за рахунок і в 
межах коштів, визначених у законі про Державний бюджет України на 
відповідний рік, а також може здійснюватися додатково за рахунок 
благодійних пожертв фізичних та юридичних осіб у порядку, визначе-
ному Кабінетом Міністрів України [2]. 

У свою чергу, благодійні пожертви відповідно до затверджених в 
установленому законодавством порядку кошторисів спрямовуються 
військовими частинами, військовими навчальними закладами, устано-
вами та організаціями Збройних Сил на виконання завдань та заходів, 
визначених для них Законами України «Про оборону України»,  
«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та «Про Збройні Сили 
України» [3]. 

Положеннями Стратегії національної безпеки України та Воєнної 
доктрини України передбачено щорічно спрямовувати на бюджетне 
фінансування сектору безпеки і оборони не менше 5 відсотків запла-
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нованого обсягу валового внутрішнього продукту, у тому числі на обо-
рону – не менше 3 відсотків запланованого обсягу валового внутріш-
нього продукту [4]. 

Слід зазначити, що в умовах воєнного стану можливе скорочення 
видатків і кредитування державного бюджету та їх спрямування до ре-
зервного фонду державного бюджету з метою використання на потреби 
Збройних Сил України [5]. 

Видатки Державного бюджету України включають бюджетні приз-
начення, встановлені законом про Державний бюджет України. 

Основним методом планування видатків на Збройні Сили України є 
програмно-цільовий, який полягає в системному плануванні виділення 
бюджетних коштів відповідно до затверджених цільових програм. 

Відповідно до законів України про державний бюджет, у сфері обо-
рони щороку фінансуються такі основні бюджетні програми: «Керів-
ництво та військове управління Збройними Силами України», «Забез-
печення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ»,  
«Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового 
складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх 
сімей, ветеранів війни», «Підготовка військових фахівців у вищих на-
вчальних закладах, підвищення кваліфікації та перепідготовка військо-
вих фахівців і державних службовців, початкова військова підготовка та 
патріотичне виховання молоді», «Розвиток озброєння та військової 
техніки Збройних Сил України», «Будівництво (придбання) житла для 
військовослужбовців Збройних Сил України», «Утилізація боєприпасів, 
рідинних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки 
та іншого військового майна, забезпечення живучості та вибухопоже-
жобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України», «Видатки 
для Міністерства оборони України на реалізацію заходів щодо підви-
щення обороноздатності і безпеки держави». 

Правове регулювання видатків на Збройні Сили України здійсню-
ється нормами фінансового права через кошторисно-бюджетний ре-
жим фінансування. Правове закріплення складу видатків за статтями 
кошторису сприяє реалізації одного з основних принципів бюджетного 
фінансування – цільового використання бюджетних коштів [6, с. 107].  

В 2017 році на фінансування Збройних Сил України спрямовано 
понад 64 млрд. грн., що становить близько 8 відсотків від всіх видатків 
державного бюджету [1]. 

Однак, якщо проаналізувати Закон України «Про державний бю-
джет на 2017 рік, то ним передбачено доходи цільового фонду держав-
ного бюджету для забезпечення оборони держави в розмірі понад 
11 млрд. грн. за рахунок коштів конфіскованих та отриманих від реалі-
зації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупцій-
ного та пов’язаного з корупцією правопорушення, виконання яких є 
малоймовірним через незавершеність реформування системи правосуд-
дя та правоохоронних органів. 
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Отже, слід зробити висновок, що удосконалення механізмів форму-
вання і контролю за видатками на потреби Збройних Сил України, 
оптимізації бюджетних витрат та забезпечення їх раціонального розпо-
ділу є основним напрямом економічного забезпечення національної 
оборони.  
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РАХУНКОВА ПАЛАТА ЯК ОРГАН ПАРЛАМЕНТСЬКОГО 
КОНТРОЛЮ ЗА ПУБЛІЧНИМИ ФІНАНСАМИ 

 
Рахункова палата є вищим органом державного фінансового конт-

ролю України, утворюється Верховною Радою України, підпорядкована 
і підзвітна їй. Вона від імені Верховної Ради України здійснює зовніш-
ній фінансовий контроль підконтрольних об’єктів, функціонально і 
організаційно незалежна від стороннього впливу, що є гарантією вико-
нання покладених на неї завдань. 

Діяльність Рахункової плати спрямована на здійснення ефективного 
парламентського контролю у фінансово-економічній сфері, неупере-
дженого аналізу процесу збирання коштів до державного бюджету й 
проведення витрат відповідно до цілей, визначених законом про дер-
жавний бюджет». 




