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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». 
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Згідно з Законом України «Про Рахункову палату» це державний 
колегіальний орган, який є юридичною особою, має печатку із своїм 
найменуванням і зображенням Державного Герба України. 

Рахункова палата здійснює свою діяльність дотримуючись принци-
пів законності, незалежності, об’єктивності, безсторонності, гласності 
та неупередженості, застосовуючи у своїй діяльності основні принципи 
діяльності Міжнародної організації вищих органів фінансового контро-
лю (INTOSAI), Європейської організації вищих органів фінансового 
контролю (EUROSAI) та Міжнародні стандарти вищих органів фінан-
сового контролю (ІSSAІ) в частині, що не суперечать Конституції та 
законам України [1, ст. 1]. 

Рахункова палата України здійснює контроль за виконанням Дер-
жавного бюджету України в межах та обсягах, визначених Конституці-
єю України та Законом України «Про Рахункову Палату». Контролює 
утворення, обслуговування і погашення внутрішнього державного бор-
гу України і зовнішнього державного боргу України; відповідність за-
тверджених бюджетних асигнувань Державного бюджету України  
бюджетному розпису та виконанням бюджетного розпису; контролює 
ефективність управління коштами Державного бюджету України Дер-
жавним казначейством України, а також використання коштів резерв-
ного фонду Кабінету Міністрів України; контролює надходження до 
державного бюджету податків, зборів, обов’язкових платежів та інших 
доходів, включаючи адміністрування контролюючими органами таких 
надходжень; проведення витрат державного бюджету, включаючи ви-
користання бюджетних коштів на забезпечення діяльності органів дер-
жавної влади; використання коштів державного бюджету, наданих міс-
цевим бюджетам та фондам загальнообов’язкового державного соціа-
льного і пенсійного страхування; здійснення таємних видатків держав-
ного бюджету тощо [1, ст. 7]. 

Сьогодні Україна знаходиться в найбільш складних умовах за всю 
свою історію розвитку. За сучасних соціально-політичних умов зовні-
шній незалежний контроль має стати основою керованості політико-
владних інституцій й збалансованості, в тому числі бюджетного проце-
су. А для цього Рахункова палата України має набути статусу вищого 
органу фінансового контролю й надавати професійні незалежні реко-
мендації щодо ефективного управління публічними фінансами, що 
дозволить парламенту, громадськості та кожному платнику податків 
бути поінформованими стосовно витрачання публічних коштів урядом 
та місцевою виконавчою владою [2, с. 145]. 

Закон України «Про Рахункову палату» покликаний посилити роль 
даного органу, якому належить стати основним контролером за публі-
чними фінансами, але водночас й обмежує можливості для попере-
дження корупції у сфері використання публічних коштів [2, с. 152]. 
Значну проблему, подолання якої дозволить підвищити рівень парламе-
нтського контролю в Україні, становить практична невідповідальність 
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посадовців держави за порушення у використанні державних коштів і 
майна. Рахункова палата постійно виявляє численні факти порушення 
чинного законодавства України, передусім Бюджетного кодексу Украї-
ни, при виданні Кабінетом Міністрів України, іншими органами вико-
навчої влади, органами місцевого самоврядування нормативно-
правових актів. Нерідко ці акти суперечать чинному законодавству з 
питань бюджету та фінансів України, змінюють бюджетні видатки.  
Отже, одну з головних функцій парламентського контролю в Україні 
становить та відіграє Рахункова палата, на яку покладено завдання 
контролю за рухом публічних фінансів в нашій державі. 
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ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТІ У ПРАВОВОМУ 
РЕГУЛЮВАННІ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ 

 
Ринок цінних паперів в України, як система відносин між учасни-

ками фондового ринку щодо розміщення, обігу та обліку цінних папе-
рів, є складовою фінансової системи і важливим додатковим джерелом 
функціонування публічних фінансових ресурсів. Мета державного ре-
гулювання ринку цінних паперів, як визначається у Господарському 
кодексі України – реалізація єдиної державної політики у сфері випус-
ку та обіг цінних паперів, утворення умов для ефективної мобілізації та 
розміщення суб'єктами господарювання фінансових ресурсів, з ураху-
ванням інтересів суспільства та захисту прав учасників фондового рин-
ку. Отже держава, як головний суб’єкт публічних фінансових відносин 
є учасником ринку цінних паперів і встановлює правовий режим його 
функціонування, і з цих позицій актуальним є визначення принципів 
правового регулювання ринку цінних паперів, як фінансово-правового 
інституту. 




