
Тема 9. Спеціальні цільові фонди держави 
  

План  

1. Характеристика та призначення державних цільових фондів.  

2. Класифікація державних цільових фондів.  

3. Цільові фонди у сфері соціального страхування.  

  

Література  

Основна: 1; 2; 4; 5.8–5.12; 7, с. 226–235; 8, с.158–182.  

  

1. Характеристика та призначення державних цільових фондів  

У держави можуть бути потреби, які мають особливе значення і, відповідно, гарантоване 

фінансове забезпечення.   

З цією метою формуються фонди цільового призначення.  

Призначення цих фондів полягає у:  

• забезпеченні соціального захисту населення шляхом виплати пенсій, 

субсидій, фінансування соціальної інфраструктури;  

• сприянні економічному піднесенню держави через фінансування, 

субсидування, кредитування вітчизняних підприємств;  

• фінансуванні природоохоронних заходів;  

• наданні позик, кредитів.  

Джерелами формування фондів є:  

• обов’язкові відрахування юридичних та фізичних осіб;  

• доходи від інвестування власних коштів; • добровільні внески, спонсорська 

допомога;  

• бюджетне фінансування.  

  

       2. Класифікація державних цільових фондів. 

Державні цільові фонди поділяють на: 

1) цільові бюджетні (фонди, що входять до складу державного бюджету); 

2) позабюджетні (фонди, що не входять до складу державного бюджету). 

Державні цільові фонди за часовою ознакою поділяють на дві групи: 

1) постійні фонди – для гарантованого забезпечення соціального страхування; 

2) тимчасові фонди – для вирішення актуальних проблем (після їх вирішення фонди 

закривають). 

       У структурі Державного бюджету України виокремлюють Резервний фонд бюджету, 

Державний фонд регіонального розвитку та Фонд соціального захисту інвалідів. 

       Резервний фонд бюджету формується для здійснення непередбачених видатків, що не 

мають постійного характеру й які не могли бути передбачені під час складання проекту 

бюджету. Порядок використання коштів з резервного фонду бюджету визначається 

Кабінетом Міністрів України. 

Рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету приймаються, відповідно, 

Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими 

державними адміністраціями, виконавчими органами місцевого самоврядування. 

       Резервний фонд бюджету не може перевищувати одного відсотка обсягу видатків 

загального фонду відповідного бюджету. 
       У Державному бюджеті України Резервний фонд передбачається обов’язково. Рішення 

щодо необхідності створення резервного фонду місцевого бюджету приймає Верховна Рада 

Автономної Республіки Крим, відповідна місцева рада. 



       Державний фонд регіонального розвитку створюється у складі загального фонду 

державного бюджету. 

       У процесі складання проекту Державного бюджету України та прогнозу Державного 

бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди Державний фонд 

регіонального розвитку передбачається в обсязі не менш ніж 1 відсотка прогнозного обсягу 

доходів загального фонду проекту Державного бюджету України на відповідний 

бюджетний період.  

       Кошти Державного фонду регіонального розвитку спрямовуються на виконання 

інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів 

співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що мають на меті 

розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків і 

відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та 

відповідних стратегіях розвитку регіонів.  

Основні завдання Фонду соціального захисту інвалідів: 

1) фінансування загальнодержавних програм та заходів із соціального захисту 

інвалідів;  

2) фінансування медичної та соціально-трудової реабілітації інвалідів;  

3) мобілізація благодійних внесків;  

4) контроль виконання і додержання нормативів працевлаштування інвалідів;  

5) участь у визначенні нормативів робочих місць, призначених для працевлаштування 

інвалідів.   

       Позабюджетні фонди – це кошти держави, що мають цільове призначення і не 

включаються до державного бюджету, перебувають у розпорядженні центральних і 

місцевих органів влади і є частиною фінансових ресурсів місцевого рівня.   

       До них належать:   

– Пенсійний фонд України;   

– Фонд соціального страхування України;  

– Фонд соціального страхування на випадок безробіття.  

Серед недержавних фінансових фондів слід виокремити недержавні пенсійні фонди, що 

можуть утворюватись як відкриті пенсійні фонди, корпоративні пенсійні фонди та 

професійні пенсійні фонди.  

       До доходів фонду входять:  

• частина інвестиційного прибутку, отриманого від пенсійних внесків, що розміщені 

на іменних пенсійних рахунках, котрі залишаються в розпорядженні фонду й є його 

власністю;  

• комісійні збори з першого пенсійного вкладу вкладника;  

• доходи з обороту власних коштів пенсійного фонду.  

        Недержавні пенсійні фонди надають такі послуги:  

• складання договору про додаткове пенсійне забезпечення громадян;  

• відкриття іменних пенсійних рахунків учасників;  

• розміщення пенсійних внесків на депозитних рахунках;  

• регулярне ознайомлення учасників з розміром пенсійного нагромадження;  

• здійснення пенсійних виплат;  

• надання послуг додаткового пенсійного забезпечення працівникам підприємств 

(трудові пенсії); • здійснення одноразових пенсійних виплат; • здійснення комбінованих 

виплат.  

       Благодійні фонди – це допомога творчо обдарованій молоді, медичне обслуговування, 

допомога малозабезпеченим верствам населення, гуманітарна допомога, що надається 

різноманітними благодійними та релігійними організаціями.  



Ці фонди фінансуються за рахунок добровільних внесків, дарунків, відрахувань, 
прибутків, а також із закордонних фондів.  

  

3. Цільові фонди у сфері соціального страхування.  

       Загальнообов’язкове державне соціальне страхування – це система прав, обов’язків і 

гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що включає матеріальне 

забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати 

працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у 

старості та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, що 

формуються шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним 

органом, громадянами, а також з бюджетних та інших джерел, передбачених законом.  

Основне джерело коштів, що надходять до фондів соціального страхування, – єдиний 

внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.  

       Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – 

консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи 

загальнообов’язкового державного соціального страхування в обов’язковому порядку та на 

регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, 

прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат (послуг) за прийнятими видами 

загальнообов’язкового державного соціального страхування.  

       З 1 січня 2016 року єдина ставка єдиного соціального внеску (ЄСВ) – 22 % від суми 

нарахованої заробітної плати. Сума єдиного внеску розподіляється за видами соціального 

страхування відповідно до законодавства.  

       Позабюджетні фонди – це кошти держави, що мають цільове призначення і не 

включаються до державного бюджету, перебувають у розпорядженні центральних та 

місцевих органів влади і є частиною фінансових ресурсів місцевого рівня.   

       До них належать:   

– Пенсійний фонд України;   

– Фонд соціального страхування України;  

– Фонд соціального страхування на випадок безробіття.  

       Доходи фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування 

формуються за рахунок:  

• частки єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування до певного фонду;  

• інвестиційного доходу;  

• коштів державного бюджету;  

• сум фінансових санкцій та адміністративних стягнень;  

• благодійних внесків.  

       Основні завдання Пенсійного фонду України:  

1) забезпечення фінансування витрат на виплату пенсій відповідно до законів України;  

2) збирання та акумуляція внесків, призначених для пенсійного забезпечення і виплати 

допомоги;  

3) розширення відновлення засобів Пенсійного фонду України на основі принципів 

самофінансування;  

4) участь у фінансуванні програм соціальної підтримки пенсіонерів, інвалідів та інших 

категорій населення й у страхуванні здоров’я пенсіонерів через страхові компанії;  

5) організація міжнародного співробітництва у сфері пенсійного забезпечення;  

6) контроль своєчасного надходження страхових внесків до фонду;  

7) контроль правильного використання засобів фонду.  

        

 



       Видатки Пенсійного фонду України:  

1) виплата пенсій (за віком, за інвалідністю, за вислугу років);  

2) надання соціальних послуг;  

3) фінансування адміністративних витрат Пенсійного фонду;  

4) оплата послуг з виплати та доставки пенсій;  

5) формування резерву коштів Пенсійного фонду.  

       Кошти Фонду соціального страхування України використовуються на:  

1) виплату матеріального забезпечення, страхових виплат та надання соціальних 

послуг, фінансування заходів з профілактики страхових випадків, передбачених Законом 

України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 28.12.2014 року;  

2) фінансування витрат на утримання та забезпечення діяльності фонду, його робочих 

органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, 

розвиток та функціонування інформаційно-аналітичних систем фонду; 3) формування 

резерву коштів фонду.  

       Фонд соціального страхування на випадок безробіття є важливим атрибутом 

ринкової економіки. Він створюється на державному та регіональному рівнях. Метою 

створення фонду є сприяння забезпеченню ефективної зайнятості, запобігання безробіттю, 

створення нових робочих місць тощо.   

Кошти бюджету Фонду соціального страхування на випадок безробіття використовуються 

на:   

1) виплату допомоги з безробіття, у тому числі одноразову її виплату для організації 

безробітним підприємницької діяльності;   

2) допомогу на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його 

утриманні; 3) надання соціальних послуг:  

• професійну підготовку або перепідготовку у закладах освіти, на підприємствах, в 

установах, організаціях;   

• профорієнтацію;   

• пошук роботи та сприяння у працевлаштуванні;  

• надання компенсації роботодавцям, які працевлаштовують громадян;  

• інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані  з працевлаштуванням.  

  

Запитання для самоперевірки  

1. Яка сутність державних цільових фондів?  

2. Поясніть значення державних цільових фондів.  

3. Як поділяються державні цільові фонди?  

4. Дайте характеристику державних бюджетних фондів.  

5. Назвіть державні позабюджетні фонди.  

6. Охарактеризуйте джерела фінансування державних цільових фондів.  

7. Яка економічна сутність страхового внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування?  

8. Який порядок нарахування страхового внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування?  

9. Охарактеризуйте напрями використання державних цільових фондів.  

 

Викладач                                                                                                                                   С.В.Верблюд 
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