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НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЬОВИХ 

ФОНДІВ. 

 Сфера соціальної політики - частина політики держави, яка своїми 

діями пом’якшує негативні наслідки індивідуальної і соціальної нерівності, 

соціально-економічних потрясінь у суспільстві. Державне регулювання 

соціально-економічних відносин, соціальної сфери, будучи однією із 

передумов економічного і соціального розвитку суспільства й особливою 

формою управління, виступає як найважливіша складова соціально-

економічної політики держави. 

Фінансування соціальних заходів, крім бюджетів усіх рівнів, проводять 

також і позабюджетні соціальні фонди, незалежні від регіональних і місцевих 

бюджетів. Ефективне державне управління фондами значно впливає на 

розвиток соціальної сфери України. 

Цільові фонди мають за мету забезпечувати додатковими коштами 

пріоритетні сфери економіки та розширювати соціальні послуги 

населенню.Оскільки формування коштів державних фондів відбувається за 

рахунок обов’язкових платежів юридичних та фізичних осіб, тому питання 

сплати та розподілу стосується всіх громадян України, внаслідок виникає 

їхня зацікавленість в оптимальному функціонуванні системи цільових 

фондів[1,с.271]. 

Станом на 2019 рік в Україні до соціальних фондів належать: Пенсійний 

фонд України, Фонд соціального страхування України , Фонд 

загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття [2]. 

Аналізуючи дані таблиці 1, видно, що Пенсійний фонд України у 2018 

році виплатив на 67217667,7 тис. грн. більше ніж у 2017 році. Фонд 

загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття у 2018 році сплатив 8993835,6 тис.грн. ,що на 1276463,9 тис. грн. 

менше ніж у 2017 році.Фонд соціального страхування України у 2018 році 

виплатив на 10668545  тис. грн. більше ніж у 2017 році. Таким чином, у 2018 

році з усіх цільових фондів було сплачено  - 388 647 394,7 тис. грн.,а у 2017 

році - 312 037 645,9 тис. грн. 

Таблиця 1 - Видатки Фондів на виплату пенсій та соціальних допомог 

(тис. грн.) 

Фонди 

Виплачені 

кошти у 

2018 році 

Виплачені 

кошти у 

2017 році 

Відхилення 



Пенсійний фонд України 
358 

685 014,1 

291 467 

346,4[3] 
67 217 667,7 

Фонд загальнообов'язкового 

державного соціального 

страхування на випадок 

безробіття 

8 993 835,6 
10 270 

299,5[4] 
1 276 463,9 

Фонд соціального страхування 

України 
20 968 545,0 

10 300 000,0 

[5] 
10 668 545 

Пенсійний фонд України як самостійну фінансову структуру було 

створено для виконання Законів України "Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування" та "Про пенсійне забезпечення". Кошти фонду не 

входять до державного бюджету і не можуть бути використані на інші цілі, 

крім виплати пенсій і допомог. Бюджет цього фонду формується за рахунок 

страхових внесків до солідарної системи та надходжень з інших джерел, 

визначених законодавством. 

Отже, створення цільових фондів пов’язане в першу чергу з 

необхідністю перерозподілу фінансових ресурсів для вирішення важливих 

соціально-економічних задач. Особливо актуальною є формування стабільної 

та ефективної системи державного пенсійного забезпечення, медичного і 

соціального страхування, вирішення екологічних проблем тощо. 
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