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ДЕРЖАВНІ ФОНДИ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 

В УМОВАХ ЗМІН РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

За умов змін ринкового середовища відносини в Україні базуються на багатьох 

складових: демократичних засадах, підготовлених до роботи в сучасних умовах 

підприємницьких структурах, ефективно функціонуючих органах влади, відповідному 

нормативному забезпеченні, розвинутій інфраструктурі. Домінантою формування таких 

відносин має бути відповідне фінансове забезпечення соціальних та  господарських 

процесів – як на рівні органів державного управління, так і на рівні господарюючих 

суб’єктів. З метою гарантованого фінансового забезпечення першочергових заходів для 

концентрації зусиль на основних напрямах суспільного розвитку держави на всіх його 

стадіях формуються спеціальні фонди фінансових ресурсів. Державні фінансові фонди 

утворюються в Україні та є складовим елементом фінансової системи будь-якої держави. 

Вони представляють собою сукупність фінансових ресурсів, які безпосередньо знаходяться 

в підпорядкуванні державних органів влади, включаючи і місцевий рівень, а саме – 

консолідований бюджет та позабюджетні цільові фонди [1]. 

Незважаючи на функціональне призначення фондів, в цьому визначенні не показано 

чим саме структура фондів відрізняється від консолідованого бюджету – за джерелами 

формування, за напрямками витрат коштів або за іншими показниками. Державні цільові 

фонди – фонди фінансових ресурсів, створені державою з метою задоволення соціальних та 

економічних потреб населення, для витрат на розширене виробництво, розвиток 

науково-технічного потенціалу держави тощо. Одночасно і соціальною, і фінансовою 

інституцією є Пенсійний фонд України як центральний орган виконавчої влади. Середній 

розмір пенсії по Україні на 1 січня 2017 року становив 1 828,33 грн. проти 1699,51 грн. на 1 

січня 2016 року, тобто зріс на 128,82 грн., або 7,6 %. Мінімальна пенсія за віком зросла на 

16,1 % (з 1074 грн. на 01.01.2016 до 1247 грн. на 01.01.2017). В даний період найбільший 

середній розмір пенсії спостерігався в Донецькій  області  (2502,13 грн.),  м. Києві 

(2491,03 грн.) та Дніпропетровській області (1949,3 грн.). Найменшим середнім показником 

розміру  пенсії  характеризувалась  Тернопільська   (1509,95 грн.),   Кіровоградська 

(1516,53 грн.) та Закарпатська (1597,9 грн.) області. 11 жовтня 2017 року набув чинності 

Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення 

пенсій № 2148-VIII від 3 жовтня 2017 року, або так звана «пенсійна реформа». Пенсійною 

реформою передбачені суттєві зміни до порядку нарахування пенсій та умов їх 

призначення. Зокрема, вже починаючи з 1 січня 2018 року для призначення пенсії за віком 

необхідно мати не менше 25 років страхового стажу. Кожного року до 2028 року страховий 

стаж, необхідний для отримання пенсії, буде збільшуватися на один рік, поки він не досягне 

35 років. Реформа також передбачає, що на додаток до існуючої (солідарної) системи 

пенсійного забезпечення, вже починаючи з 1 січня 2019 року має функціонувати 

накопичувальна система. 



Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Економіка, фінанси, облік та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації» 
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Учасниками накопичувальної системи будуть особи, які станом на 1 січня 2019 

року підлягатимуть  загальнообов’язковому  державному  пенсійному  страхуванню,  

тобто особи, на заробітну плату яких нараховується та сплачується роботодавцем 

єдиний соціальний внесок. Пенсійна реформа в Україні продовжує набирати обертів. 

Так, вже в 2019 році в країні повинен почати працювати другий рівень пенсійної 

системи, суть якого полягає в тому, що кожен українець (або роботодавець від його 

імені) з зарплати відраховуватиме певну суму на державний рахунок, з якого на 

пенсії можна буде отримувати додаткові виплати. 

Наявність ресурсів накопичувальної системи  дозволить  вітчизняним  

підприємствам, які будуть відповідати жорстким вимогам пенсійного законодавства, 

вже найближчим часом залучати внутрішні інвестиції у розвиток власного 

виробництва шляхом розміщення акцій в Україні, а не за кордоном. Поява  

потужного  внутрішнього  інвестора сприятиме росту фондового ринку, залученню 

інших внутрішніх інвесторів, а згодом – і іноземних. 

Отже, Пенсійна реформа у разі її комплексного проведення може стати одним з 

реальних реформаторських кроків, адже пенсійні проблеми кардинально впливають на 

суспільні настрої, фінанси країни та економіку в цілому. Нова пенсійна система буде 

ґрунтуватися на простих і справедливих засадах призначення пенсії. Запровадження 

нової пенсійної системи дозволить закласти міцний фундамент достойної пенсії в 

умовах ринкового середовища. 
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