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Статтю присвячено бюджетним та, у меншій мірі, позабюджетним фондам грошових коштів, ефекX
тивність управління якими визначатиме ступінь захисту або задоволення суспільних інтересів. ЗапроX
поноване авторське визначення терміну "державний фонд грошових коштів". Визначено відмінні ознаки
та здійснено класифікацію бюджетних та позабюджетних фондів. Охарактеризовано специфіку діяльX
ності Фонду соціального захисту інвалідів. Доведено необхідність вдосконалення правових і організаX
ційних засад управління бюджетними фондами економічного спрямування. Виявлено, що при викорисX
танні коштів цільових фондів екологічного спрямування порушувалася бюджетна дисципліна та принX
цип відкритості, що негативно позначилось на екологічному стані України. Обгрунтовано, що трансфорX
мація механізму формування та використання коштів Державного фонду фундаментальних досліджень
не лише сприятиме суспільному розвитку, а й дозволить збільшити дохідну частину державного бюджеX
ту за рахунок продажу інтелектуальної власності. Досліджено окремі фонди загального спрямування та
запропоновано напрями підвищення ефективності управління ними. Зроблений узагальнений аналіз поX
забюджетних цільових фондів грошових коштів соціального та економічного спрямування дозволив дійти
до висновків, що держава, в особі уповноважених органів управління, не здійснює повною мірою захист
своїх громадян.
The article is devoted to budgetary and, to a lesser extent, extraXbudgetary funds of money, the effectiveness
of which management will determine the degree of protection or satisfaction of the public interest. The author's
definition of the term "state funds of funds" was proposed. The distinctive features of budgetary and extraX
budgetary funds were identified and their classification was done. The specifics of the Fund for Social Protection
of the Disabled were described. The necessity of improvement of legal and organizational grounds of budgetary
economic direction funds management was proved. It was revealed that when using the money of the
environmental funds targeted funds violated budget discipline and the principle of openness, which adversely
affected the ecological state of Ukraine. It is substantiated that transformation of the mechanism of formation
and use of money funds of the State Fund for Fundamental Research will not only promote social development,
but will also increase the revenue part of the state budget at the expense of the sale of intellectual property.
Individual funds of general direction were investigated and directions of increase of efficiency of management
by them were offered. A generalized analysis of extraXbudgetary trust funds of social and economic direction
was made it possible to reach the conclusion that the state, in the person of the authorized management bodies,
does not fully protect its citizens.
Ключові слова: державні фінанси, бюджетні фонди, позабюджетні фонди, управління, соціальний захист,
суспільні інтереси.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
Забезпечення реалізації конституційних прав грома
дян України неможливе без створення спеціальних
цільових фондів грошових коштів, які виступають
одним із об'єктів управління державними фінансами. Ос
кільки такі фонди акумулюють значні обсяги коштів на
селення з метою їх подальшого перерозподілу об'єктив
но виникає необхідність дослідження нормативнопра
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вових та організаційних засад функціонування цієї скла
дової держаних фінансів в Україні. Це дозволить об
грунтувати шляхи вдосконалення управління бюджет
ними та позабюджетними фондами грошових коштів, що
функціонують на рівні держави, у напрямі захисту сус
пільних інтересів та інтересів особистості.
Під державним фондом грошових коштів у рамках
цього дослідження будемо розуміти сукупність еконо
мічних відносин, що виникають у зв'язку з формуван
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ням, розподілом та використанням за допомогою упов
новажених державою установ, грошових коштів на ви
значені законодавством цілі між одними учасниками на
користь інших з метою захисту або задоволення су
спільних інтересів на безоплатній основі. Як відомо, дер
жавні цільові фонди грошових коштів поділяють залеж
но від джерела формування на бюджетні та позабю
джетні. Так, якщо бюджетні формуються за рахунок
коштів, що перераховуються з державного бюджету у
визначеній частині певних надходжень або в рамках
бюджетних програм, то до позабюджетних фондів гро
шових коштів сплачуються цільові внески.
Відмітимо, що фонди грошових коштів управляють
ся бюджетними установами (органи державної влади,
органи місцевого самоврядування, а також організації,
створені ними у встановленому порядку, що повністю
утримуються за рахунок відповідно державного бюдже
ту чи місцевого бюджету [1, ст. 2.1.12]), діяльність яких
сприяє задоволенню суспільних потреб шляхом надан
ня допомоги населенню та суб'єктам господарювання.
За рахунок коштів таких фондів послуги, в основному,
надаються на безоплатній основі.
АНАЛІЗ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Бюджетні та позабюджетні цільові фонди були пред
метом досліджень таких науковців, як: Бондар І.К., Во
лощук Г.О., Добромислов К.В., Зварич О.В., Кудряшов
В.П., Лагутін В.Д., Лібанова Е.М., Лукашев О.А., Ман
дибура В.О., Новікова О.Ф., Плотніков О.В., Сакацька
З.І., Федорова М.Ю. та ін. Відмітимо, що значна увага
вчених прикута до позабюджетних цільових фондів соц
іального спрямування (Воронова Л.К., Кучерявенко
М.П., Макух О.В., Ногіна О.А., Пешкова Х.В., Саттаро
ва А.А., Тулянцева В.А.). Водночас комплексні дослі
дження економічних відносин, що виникають при фор
муванні, розподілі та використанні різних за призначен
ням бюджетних та позабюджетних фондів грошових
коштів практично не здійснювалися.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження проблематики управ
ління бюджетними та позабюджетними фондами грошо
вих коштів України.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На засадах "справедливого і неупередженого роз
поділу суспільного багатства" будується бюджетна си
стема України, яка, як відомо, складається з централі
зованих фондів грошових коштів. На державному рівні
таким фондом є бюджет, який, в свою чергу, складаєть
ся із загального та спеціального фондів. Як відомо,
відрізняються вони тим, що доходи спеціального фонду
мають цільове призначення, а загального — ні. Крім того,
відповідно до ст. 24 Бюджетного кодексу України виді
ляють: Резервний фонд, Державний фонд регіонально
го розвитку, Державний дорожній фонд, Державний
фонд поводження з радіоактивними відходами, Держав
ний фонд розвитку водного господарства, [1, ст. 24]. Усі
ці фонди є загальнодержавними бюджетними цільови
ми фондами — вони формуються, у значній частині, за
рахунок коштів, що передаються з державного бюдже
ту. При цьому останні три створюються у складі спе
ціального фонду державного бюджету. Щодо Держав
ного фонду регіонального розвитку (далі — ДФРР) —
до 1.01.2017 р. у Бюджетному кодексі було зазначено,
що цей фонд створюється у складі загального фонду дер
жавного бюджету [1, ст. 4]. Водночас сьогодні уточнен
ня фонду, у складі якого діє ДФРР у бюджетному зако
нодавстві відсутнє.
Проведене нами дослідження показало, що в Україні
функціонує безліч бюджетних установ (закладів), у на
звах яких зустрічається слово "фонд" та які в той чи іншій
мірі здійснюють захист інтересів громадян та су
спільства. Згідно з видом таких інтересів як бюджетні,
так і позабюджетні фонди, на нашу думку, можна роз
ділити на декілька груп залежно від завдань, які на них
покладаються. Наприклад, бюджетні фонди грошових
коштів за цією ознакою можна класифікувати так:
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— соціального спрямування: Фонд соціального за
хисту інвалідів [2];
— економічного спрямування: Український держав
ний фонд підтримки фермерських господарств [3], Фонд
стабілізації підприємств та організацій, внесених до реє
стру неплатоспроможних [4], Державний фонд регіо
нального розвитку [5], Резервний фонд [1, ст. 24] та ін.;
— екологічного спрямування: Державний фонд охо
рони навколишнього природного середовища [6], Дер
жавний фонд поводження з радіоактивними відходами
[7] та ін.;
— наукового спрямування: Державний фонд фунда
ментальних досліджень [8];
— іншого спрямування: Державний дорожній фонд
[1, ст. 24], Державний фонд регіонального розвитку,
Державний фонд розвитку водного господарства [1, ст.
24], Державний спеціалізований фонд фінансування за
гальнодержавних витрат на авіаційну діяльність [9] та
ін.
Розглянемо призначення деяких із зазначених фон
дів. Наприклад, Фонд соціального захисту інвалідів
управляється відповідною бюджетною установою,
діяльність якої координується та контролюється Мін
соцполітики [2, ст. 1]. До основних завдань Фонду нале
жать: "фінансове забезпечення заходів щодо соціальної
захищеності осіб з інвалідністю в Україні" та "забезпе
чення зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідні
стю, зокрема створення робочих місць" [2, ст. 5]. Такі
завдання Фонд виконує за рахунок коштів державного
бюджету. Тобто Фонд на безоплатній основі виконує
певні функції держави — здійснює соціальний захист
окремої категорії соціально незахищених верств насе
лення.
Слід зауважити, у роботі Фонду є недоліки, про що
свідчать результати контролю Державної служби Укра
їни з питань праці щодо додержання законодавства про
зайнятість та працевлаштування інвалідів. Так, відпові
дно офіційних даних у 15% перевірених у першому квар
талі 2017 р. роботодавців виявлені порушення законо
давства про зайнятість та працевлаштування інвалідів (у
бюджетників цей показник склав 23%) [10]. При цьому
більша частина порушень пов'язана з невиконанням нор
мативу робочих місць для працевлаштування інвалідів,
що, на нашу думку, може бути обумовлене поганою ро
з'яснювальною роботою Фонду соціального захисту
інвалідів. Про неефективну роботу цього Фонду зазна
чають й у Рахунковій палаті, яка встановила, що у 2015—
2016 рр. люди з особливими потребами не були повною
мірою забезпечені санаторнокурортними путівками,
при наявності виділених коштів та закуплених путівок
[11, с. 129]. Такі проріхи у законодавстві та недоліки у
роботі бюджетної установи необхідно усувати, адже
роль цього фонду в українському суспільстві зростає,
що обумовлено збільшенням кількості інвалідів [12] і, як
наслідок, зростанням обсягів бюджетних коштів, що
передаються Фонду для виконання ним своїх завдань (у
2017 р. порівняно з 2016 р. приріст склав 40,25% [13]).
З метою забезпечення динамічного та збалансова
ного розвитку країни, регіонів, певних галузей або видів
діяльності створюються спеціалізовані фонди еконо
мічного спрямування, наприклад, такі, що спрямовані на
фінансову підтримку "становлення і розвитку фермерсь
ких господарств" [14, ст. 10]. Це завдання покладено на
Український державний фонд підтримки фермерських
господарств (далі — Укрдержфонд), який, як зазначено
на офіційному вебсайті, є правонаступником Українсь
кого фонду підтримки селянських (фермерських) гос
подарств і кооперативів по виробництву сільськогоспо
дарської продукції, утвореного на підставі Розпоряд
ження Кабінет Міністрів УРСР "Про утворення Украї
нського фонду підтримки селянських (фермерських)
господарств і кооперативів по виробництву сільськогос
подарської продукції" від 27.06.1991 р. № 83р [3].
Відмітимо, що це Розпорядження станом на початок 2018 р.
не втратило чинність, однак не містить правок щодо
зміни назви фонду на Укрдержфонд. Таким чином, мо
жемо засвідчити колізії правових норм, які призводять
до їх невиконання та декларативності. Необхідність усу
нення таких недоліків законодавства обумовлена тим,
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що Укрдержфонд розпоряджається значними обсягами
державних фінансових ресурсів, які спрямовуються на
реалізацію державою економічної функції. Наприклад,
у 2017 р. державна допомога була надана 212 фермерсь
ким господарствам у розмірі 65 млн грн [15].
До фондів економічного спрямування нами віднесе
но Фонд стабілізації підприємств та організацій, внесе
них до реєстру неплатоспроможних, розпорядником
коштів якого є КМУ [4, ст. 2]. Основним завданням Фон
ду є надання фінансової допомоги "для поповнення обі
гових коштів, також технічного переобладнання і пере
профілювання виробництва підприємств та організацій,
внесених до реєстру неплатоспроможних". Крім того,
Фонд здійснює забезпечення соціального захисту "пра
цівників, які вивільняються внаслідок реорганізації або
ліквідації підприємств та організацій" [4, ст. 6]. Прове
дене дослідження показало, що у публічному доступі,
зокрема у офіційних річних звітах КМУ [16], відсутні
дані про напрямки використання урядом грошових
коштів фонду. Це, на нашу думку, є негативною харак
теристикою системи управління державними фінанса
ми та ступеня задоволення суспільних інтересів.
Метою створення Державного фонду регіонально
го розвитку було фінансування "інвестиційних програм
і проектів регіонального розвитку …, що мають на меті
розвиток регіонів, створення інфраструктури індуст
ріальних та інноваційних парків, спортивної інфраст
руктури" [5, ст. 24]. У цьому напрямку за кошти фонду,
відповідно Постанови КМУ від 11.05.2016 р. № 362, було
профінансовано 90 проектів на суму 433,204 млн грн (38
— Донецька область на суму 239,472 млн грн, 52 — Лу
ганська область на суму 193,732 млн грн) [17]. Таким
чином, через зазначений фонд держава провадить ре
гіональну політику, сприяє розвитку окремих адміні
стративнотериторіальних одиниць України. Крім того,
кошти фонду можуть використовуватися для розвит
ку окремих сфер суспільного життя. Так, кошти Фон
ду у 2016 році спрямовано, зокрема, на: освіту — 97 про
ектів на 338,42 млн грн; водопостачання та водовідве
дення — 40 проектів на 378,21 млн грн; охорону здоро
в'я та соціальний захист — 30 проектів на 144,43 млн грн;
дорожньотранспортну інфраструктуру — 23 проекти на
77,16 млн грн; культуру — 12 проектів на 24,14 млн грн та
ін. [18]. Виходячи з зазначеного, вважаємо, що за ру
хом грошових коштів фонду повинен здійснюватися си
стематичний державний та громадський фінансовий
контроль.
Для здійснення непередбачуваних видатків фор
мується Резервний фонд, кошти якого можуть викори
стовуватися не лише у випадках стихійного лиха та
ліквідації його наслідків, а й на обслуговування і пога
шення державного та місцевих боргів, фінансування до
даткових заходів, що забезпечать виконання бюджетної
програми тощо [19, ст. 6]. Крім того, з резервного фон
ду можуть видаватися кредити. Відмітимо, що Рішення
про виділення коштів з резервного фонду приймається
КМУ на підставі висновків Мінекономрозвитку та
Мінфіну. Таким чином, якщо напрямки та обсяги коштів,
що витрачатимуться з державного бюджету України,
затверджуються на рівні парламенту (ВРУ), то з резерв
ного фонду — на рівні уряду (КМУ), про що останній,
на наш погляд, повинен звітувати перед громадськістю.
Водночас дослідження показало, що у Звіті КМУ за 2016
р. та на офіційному вебсайті така інформація відсутня
[17]. Це свідчить про недотримання урядом принципу
відкритості, публічності.
Більш того, офіційні звіти Рахункової палати
свідчать про те, що КМУ систематично порушує норми
законодавства, які регулюють порядок використання
коштів резервного фонду. Так, контролюючий орган
відмічає, що у 2015—2016 рр. "кошти резервного фонду
спрямовувалися на видатки, які можливо було передба
чити під час складання проекту державного бюджету за
відповідними бюджетними програмами" [11, с. 29]. На
приклад, зазначено, що "у 2016 році на заходи із запро
вадження паспорта громадянина України з безконтакт
ним електронним носієм, які не є непередбачуваними, з
резервного фонду державного бюджету було викорис
тано 50 млн гривень" [11, с. 49—50].
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Усе вищезазначене свідчить про необхідність вдос
коналення норм законодавства, що регулює порядок ви
користання коштів резервного фонду, посилення кон
тролю за такими операціями та формування адекватної
системи відповідальності до уповноважених осіб.
Як зазначалось раніше, до фондів екологічного спря
мування, зокрема, відносять Державний фонд охорони
навколишнього природного середовища, який є части
ною Державного бюджету — утворюється за рахунок
коштів, що надійшли від сплати екологічного податку,
та створений з метою здійснення природоохоронних та
ресурсозберігаючих заходів [6, ст. 2]. Обсяг коштів Фон
ду за регіонами, що спрямовується на вирішення постав
лених завдань, зокрема у 2017 р., регламентовано По
становами КМУ від 4.07.2017 р. "Деякі питання викорис
тання коштів, передбачених у державному бюджеті за
програмою 2401270 "Здійснення природоохоронних за
ходів" на 2017 рік" [20] та "Деякі питання використання
коштів, передбачених у державному бюджеті за програ
мою 2401500 "Здійснення заходів щодо реалізації пріо
ритетів розвитку сфери охорони навколишнього при
родного середовища" на 2017 рік" № 473 та № 274 відпо
відно [21]. Прийняття нормативноправових актів, які
передбачили напрямки використання коштів Державно
го фонду охорони навколишнього природного середо
вища, по суті, є позитивним моментом, однак не зрозу
міло лише чому це зроблено у середині бюджетного
року. Більш того, зміни до паспорта бюджетної програ
ми Міністерства екології та природніх ресурсів Украї
ни "Здійснення природоохоронних заходів" на 2017 р. вза
галі були внесені 26.12.2017 р. [22]. При цьому така актив
ізація роботи з виконання зазначеної бюджетної про
грами наприкінці бюджетного року відбувається регу
лярно. Так, Рахункова палата за результатами перевірки
виконання бюджетної програми "Здійснення природо
охоронних заходів" у сфері поводження з небезпечни
ми відходами протягом 2013—2015 рр. дійшла висновків,
що "через відкриття затверджених асигнувань держав
ного бюджету наприкінці бюджетного року, що унемож
ливлювало дотримання їх розпорядниками термінів про
ведення конкурсних торгів, встановлених чинним зако
нодавством" "із запланованих 11ти заходів реалізова
но лише два" [11, с. 94]. Таким чином, на нашу думку,
порушується бюджетна дисципліна, а громадськість
немає достовірної інформації про виконання такої про
грами.
Крім того, дослідження показало, що у публічному
доступі відсутній звіт про використання коштів Держав
ного фонду охорони навколишнього природного сере
довища. Це знов ж таки доводить порушення головни
ми розпорядниками бюджетних коштів (зокрема
Міністерством екології та природних ресурсів України)
принципу відкритості.
Державний фонд поводження з радіоактивними
відходами також відноситься до фондів екологічного
спрямування, адже за рахунок коштів цього фонду
"здійснюється фінансування заходів Загальнодержавної
цільової екологічної програми поводження з радіоак
тивними відходами" [7, ст. 2]. Відмітимо, що норми за
конодавства, що регулює порядок функціонування Фон
ду не узгоджені. Так, у Законі України "Про поводжен
ня з радіоактивними відходами" № 255/95ВР від
30.06.1995 р. визначено, що Державний фонд поводжен
ня з радіоактивними відходами формується "за рахунок
коштів, які надходять від екологічного податку, що
справляється за утворення радіоактивних відходів
(включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберіган
ня радіоактивних відходів їх виробниками понад уста
новлений особливими умовами ліцензії строк, а також
інших надходжень, не заборонених законодавством" [23,
ст. 4]. У той час як у Постанові КМУ "Про затверджен
ня порядку використання коштів Державного фонду
поводження з радіоактивними відходами" № 473 від
20.05.2009 р. говориться про збір за забруднення навко
лишнього природнього середовища [7], який з прийнят
тям Податкового кодексу України, як відомо, було за
мінено на екологічний податок (2011 р.).
Правові та організаційні недоліки призвели до того,
що у 2010—2015 рр. Державний фонд поводження з ра
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діоактивними відходами фактично не функціонував,
оскільки законодавчі зміни у цей період призвели до
того, що кошти фонду не накопичувалися та не мали
цільового використання. Це негативно вплинуло на еко
логічну ситуацію в Україні, яка, як відмітило Державне
агентство України з управління зоною відчуження у 2017 р.,
"за обсягами радіоактивних відходів перебуває на дру
гому місці у Європі та на четвертому в світі" [24]. Все це,
в свою чергу, не найкращим чином позначається на здо
ров'ї нації. Таким чином, актуалізується необхідність
удосконалення правового, організаційного та фінансо
вого забезпечення управління Фондом та діяльності,
спрямованої на реалізацію Загальнодержавної цільової
екологічної програми поводження з радіоактивними
відходами у цій сфері, що впливатиме на захист не лише
національних суспільних інтересів, а й глобальних.
Дуже важливого значення у цьому контексті набу
вають фонди, за рахунок яких фінансуються фундамен
тальні дослідження — фонди наукового спрямування.
До таких фондів в Україні відносять Державний фонд
фундаментальних досліджень [8]. Оскільки Фонд не
формується за рахунок цільових надходжень, обсяги
його фінансового ресурсу залежать від пріоритетів дер
жавної політики, які знаходять відображення у
відповідній бюджетній програмі. Відмітимо, що зазна
чена бюджетна установа фінансується в рамках бюджет
ної програми "Дослідження, наукові та науковотехнічні
розробки, виконання робіт за державними цільовими
програмами та державним замовленням, підготовка на
укових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку
наукової інфраструктури, наукових об'єктів, що станов
лять національне надбання, забезпечення діяльності
Державного фонду фундаментальних досліжень" [25, с.
9]. Так, у 2016 р. у рамках цієї програми було профінан
совано фонд у сумі 20,24 млн грн (0,8% ВВП), 37,4% з
якої витрачено на "спільний конкурс наукових проектів
вищих навчальних закладів, наукових установ Націо
нальної академії наук та національних галузевих ака
демій наук України" [25, с. 9]. Таким чином, на нашу дум
ку, обсяг коштів, що спрямовується державою на
підтримку фундаментальних досліджень недостатній, а
між тим інвестуючи в науку держава має можливість у
майбутньому не лише сприяти суспільному розвитку, а
й збільшити дохідну частину державного бюджету за ра
хунок продажу інтелектуальної власності. Водночас для
цього необхідно на законодавчому рівні змінити умови
виділення бюджетних коштів. Крім того, вважаємо, що
сам фонд грошових коштів повинен формуватися за ра
хунок стабільних перерахувань з державного бюджету
України, розмір яких, наприклад, може залежати від
показника ВВП країни.
Зауважимо, що нещодавно створений Державний до
рожній фонд покликаний акумулювати фінансові ресур
си, які спрямовуватимуться "на фінансування будівниц
тва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних
доріг загального користування державного значення та
споруд на них, а також проектновишукувальні, науко
водослідні та впроваджувальні роботи, …" [26, ст. 3].
За рахунок акцизних зборів та мит від нафтопродуктів,
палива та автомобілів планується з 1.01.2018 р. задо
вільнити суспільні інтереси у створенні придатних для
користування автомобільних шляхів. Відмітимо, що за
оцінками Міністерства інфраструктури України 95% та
ких доріг не відповідає сучасним вимогам [27], а це в свою
чергу може призводити до збільшення кількості аварій
і, як наслідок, травм та смертей.
Крім того, формування спеціального фонду, на нашу
думку, сприятиме оптимізації державних коштів, що
розпорошувалися між бюджетними програмами, спря
мованими на розвиток автомобільних доріг (наприклад,
"Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг за
гального користування", "Розвиток автомагістралей та
реформа дорожнього сектору"), та позитивно позна
читься на реалізації Державної цільової економічної
програми розвитку автомобільних доріг загального ко
ристування на 2013—2018 рр.
Державний фонд регіонального розвитку створений
з метою фінансування за державний кошт регіональних
програм та проектів. Щорічно порядок використання
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коштів фонду затверджується КМУ, а Міністерство
регіонального розвитку, будівництва та житловокому
нального господарства розподіляє та звітує про вико
нання (реалізацію) програм регіонального розвитку. На
приклад, у 2017 р. у фонді було передбачено 3,5 млрд
грн на реалізацію 803 проектів, з яких касові видатки
склали майже 3,1 млрд грн [28]. Водночас, як відмічають
аудитори Рахункової палати, цілей Державної стратегії
регіонального розвитку на період до 2020 року, затвер
дженої постановою Кабінету Міністрів України від
06.08.2014 р. № 385 досягнуто не було внаслідок пору
шення норм бюджетного законодавства, розпорошення
коштів Фонду та неналежного управління ними [11, с.
200—201] (наприклад, нерозподілений залишок коштів
Фонду у 2016 р. склав 1,99 млрд грн [18]). Усе це дово
дить необхідність вдосконалення правових та організа
ційних засад функціонування Державного фонду регіо
нального розвитку, в тому числі шляхом визначення ре
зультативних показників реалізації конкретних регіо
нальних програм (проектів).
Ще одним новоствореним цільовим фондом загаль
ного спрямування є Державний фонд розвитку водного
господарства, джерелом формування якого, зокрема, є
10% рентної плати за спеціальне використання води
(окрім рентної плати за спеціальне використання води
водних об'єктів місцевого значення). З 1.01.2018 р. кош
ти фонду будуть спрямовуватися на "фінансове забез
печення заходів з: експлуатації водогосподарського
комплексу; будівництва та реконструкції меліоративних
систем; захисту від шкідливої дії вод сільських населе
них пунктів та сільськогосподарських угідь; централі
зованого водопостачання сільських населених пунктів,
які користуються привізною водою; модернізації та роз
витку водогосподарського комплексу" [7, ст. 24]. Таким
чином, держава сприятиме задоволенню суспільних
інтересів у якісній воді та збереженню водних природ
них ресурсів.
"За рахунок державних зборів, які справляються із
суб'єктів авіаційної діяльності" створюється Державний
спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних
витрат на авіаційну діяльність [9, ст. 2]. Кошти Фонду
використовуються, зокрема на: "фінансування загаль
нодержавних програм у сфері цивільної авіації; фінан
сування витрат на членство, участь та забезпечення
представництва України у міжнародних авіаційних
організаціях; фінансування витрат на проведення нау
кових досліджень" [9, ст. 13]. Водночас станом на поча
ток 2018 р. фахівці відмічають існування численних пра
вових колізій, що негативно впливають на обсяги гро
шових коштів, які зараховуються до Фонду [29]. Їх усу
нення, на нашу думку, дозволить не лише збільшити
фінансові ресурси Фонду, а й, за умови ефективного уп
равління ними, позитивно позначиться на авіаційній га
лузі України, що сприятиме задоволенню економічних
та соціальних інтересів населення.
Ст. 46 Конституції України встановлено право гро
мадян на соціальний захист — "забезпечення їх у разі
повної, часткової або тимчасової втрати працездатності,
втрати годувальника, безробіття з незалежних від них
обставин, а також у старості та ін." [30]. Він гарантуєть
ся загальнообов'язковим державним соціальним стра
хуванням. Отже, відповідні органи управління беруть на
себе публічні зобов'язання по здійсненню соціального
забезпечення громадян. З цією метою створюються по
забюджетні фонди, які формуються за рахунок спец
іальних внесків, що надходять безпосередньо до таких
фондів. В Україні цільовими позабюджетними фондами
є: Пенсійний фонд України (далі — ПФУ), Фонд соціаль
ного страхування (далі — ФСС), Фонд загальнообов'яз
кового державного соціального страхування України на
випадок безробіття (далі — ФЗССБ). Відмітимо, що ці
фонди управляються відповідними бюджетними устано
вами, діяльність яких регламентує ряд нормативнопра
вових актів, що свідчить про відсутність комплексного
підходу до соціального захисту громадян з боку зако
нодавців. Крім того, держава в особі органів державної
влади використовує державні позабюджетні фонди не
тільки як страховиків у сфері соціального страхування,
а й у як органів управління бюджетними коштами, які

63

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Фонди соціального та пенсійного забезпечення
ПФУ
ФСС

ФЗССБ

здійснює ефективний розподіл фінансових ресурсів для пенсійного
забезпечення та контроль за використанням фінансових і матеріальних
ресурсів [33, ст. 3]
здійснюють управління та оперативне розпорядження фінансовими
ресурсами Фонду; здійснюють контроль за використанням коштів Фонду,
веденням і достовірністю обліку та звітності щодо їх надходження та
використання [34, ст. 9]
управління страхуванням на випадок безробіття, акумуляції страхових
внесків, контролю за використанням коштів, виплати забезпечення [35,
ст. 8]

Рис. 1. Основні функції органів управління фондами соціального забезпечення громадян України
Джерело: складено автором.

передаються фондам з державного бюджету для
здійснення виплат за державним соціальним забезпечен
ням окремих категорій громадян, не пов'язаних з настан
ням страхових випадків (наприклад, громадянам, які по
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи [31]).
Дослідження показало, що зазначені установи над
ілені певним комплексом функцій (рис. 1) та господарсь
ких компетенцій, реалізація яких дозволяє задовільни
ти суспільні інтереси. Водночас, як свідчать офіційні
дані, якісно та повною мірою цього не вдається зробити
в силу недосконалого правового, організаційного забез
печення та неефективного управління грошовими кош
тами таких фондів [32, с. 3]. Більш того, значна ступінь
фінансової залежності публічних страховиків від дер
жави [32] призводить до того, що вони самостійно по
вною мірою не можуть здійснювати свою фінансову
діяльність без перерахувань із державного бюджету
України.
Модернізація систем пенсійного та соціального
страхування неможлива без адекватної перебудови си
стеми фінансових відносин, що дозволяє забезпечити
стійкість і гарантованість реалізації соціальних прав
громадян за рахунок відповідної частини публічних
фондів грошових коштів.
Слід зазначити, що до функцій будьякої сучасної
правової держави відносять захист інтересів особистості
та суспільства, в тому числі й захист інтересів вкладників
банків. З метою реалізації такої функції в Україні було
створено Фонд гарантування вкладів фізичних осіб —
управитель державного позабюджетного фонду, який
здійснює управління фінансовими ресурсами, що, зок
рема, акумулюються з метою здійснення заходів "щодо
організації виплат відшкодувань за вкладами" [36, ст. 4].
Таким чином, державою створено інститут обов'язко
вого страхування економічних інтересів громадян, який
на сьогоднішній день виконує зобов'язання, узяті бан
ками — учасниками фонду, але не в повному обсязі (до
200 тис. грн).
Крім того, за результатами контролю Рахункової па
лати, які, як зазначено у звіті, є закритою інформацією,
Фондом гарантування вкладів фізичних осіб не забез
печено "ефективного використання коштів Державного
бюджету України, передбачених на відшкодування га
рантованих сум вкладникам банків, визнаних неплатос
проможними, і управління ними" [11, с. 77]. Усе це
свідчить про необхідність вдосконалення механізму за
хисту економічних інтересів фізичних осіб — громадян
України та здійснення заходів по зменшенню наванта
ження на державний бюджет.
ВИСНОВКИ
За результатами проведеного дослідження ми дійшли
до висновку щодо доцільності функціонування в Україні
державних цільових фондів як таких, що формуються за
рахунок бюджетних коштів, так і тих, що акумулюють
внески фізичних та/або юридичних осіб. Усвідомлення
цього органами державної влади призвело до прийняття
рішення про заснування наприкінці 2017 р. Державного
дорожнього фонду та Державного фонду розвитку вод
ного господарства, які почали функціонувати з 1.01.2018 р.
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Утворення спеціалізованих цільових фондів грошових
коштів дозволяє систематично акумулювати грошові кош
ти, що спрямовуватимуться на виконання державою по
кладених на неї завдань. Крім того, такі грошові кошти
не будуть розпорошуватися на численні бюджетні про
грами, які нерідко дублюють одна одну.
Вважаємо, що економічні відносини, які виникають
у зв'язку з функціонуванням цільових фондів грошових
коштів потребують удосконалення, зокрема в частині
нормативноправового регулювання. Проріхи та неуз
годженості законодавства призводять до: 1) відсутності
чітко визначеного порядку формування, розподілу та ви
користання кожного з таких фондів; 2) порушення прин
ципу відкритості (гласності) суб'єктами управління дер
жавними фінансами; 3) ускладнення, а подекуди й уне
можливлення здійснення контролю з боку громадсь
кості та відповідних уповноважених контролюючих
органів за суб'єктами управління такими фондами;
4) відсутності відповідальності суб'єктів управління
цільовими фондами грошових коштів перед громадсь
кістю. Усе це негативно позначається на ефективності
управління бюджетними та позабюджетними фондами
грошових коштів, а отже, не сприяє повноцінному за
безпеченню соціального захисту громадян та задоволен
ню суспільних інтересів.
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