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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. В Україні вже більше 28 років відбуваються постійні 
соціально-економічні та політичні зміни. Водночас у ст. 1 Конституції України 
визначено соціальний і правовий характер нашої держави. Тож ефективне 
вирішення поставлених перед українською державою як соціальною та 
правовою країною завдань, досягнення європейського рівня соціального й 
економічного розвитку вимагають удосконалення наявної фінансової системи, 
ефективність функціонування якої сприяє забезпеченню достатнього рівня 
життя людини, належну реалізацію її соціальних прав та інтересів тощо. 

Беззаперечно важливим чинником утілення конституційної моделі 
соціальної й економічно розвиненої держави є фінансове забезпечення цього 
процесу. Однак у сучасних умовах дедалі складнішим для української держави 
стає виконання взятих нею соціально-економічних зобов’язань. Наявні 
проблеми правового регулювання фінансових відносин зумовлені відсутністю 
оптимальної моделі функціонування публічних фондів, коштами яких 
забезпечується реалізація публічних інтересів. Соціально-економічна та 
політична криза, що триває в Україні, виявила неспроможність позабюджетних 
державних цільових фондів належним чином забезпечувати реалізацію 
державних зобов’язань у сфері пенсійного й соціального забезпечення, 
гарантування виплат за банківськими депозитними рахунками, підтримку 
підприємництва, охорону довкілля та інших не менш важливих сфер розвитку 
суспільства. Вирішення наведених та інших проблем прямо пов’язане з 
осмисленням закономірностей і тенденцій динаміки фінансових правовідносин 
щодо позабюджетних державних цільових фондів, що своїм результатом 
матиме забезпечення ефективності фінансово-правового регулювання 
діяльності таких публічних фондів. 

Теоретичним підґрунтям дисертаційної роботи стали праці таких науковців 
– представників вітчизняної та зарубіжної фінансово-правової доктрини, як 
Є.О. Алісов, Д.О. Білінський, І.В. Біт-Шабо, Д.В. Вінницький, Л.К. Воронова, 
Д.О. Гетьманцев, О.О. Дмитрик, О.Б. Зайчук, Л.М. Касьяненко, Д.А. Кобильнік, 
А.Т. Ковальчук, А.Т. Комзюк, І.Є. Криницький, М.П. Кучерявенко, 
О.А. Лукашев, О.В. Макух, Н.Ю. Мелян, А.О. Монаєнко, О.А. Музика-
Стефанчук, А.С. Нестеренко, А.А. Нечай, С.О. Ніщимна, О.А. Ногіна, 
О.П. Орлюк, М.О. Перепелиця, З.І. Перощук, Н.Ю. Пришва, Ю.А. Ровинський, 
Г.В. Россіхіна, Л.А. Савченко, А.О. Селіванов, О.О. Семчик, Є.М. Смичок, 
О.В. Солдатенко, К.О. Токарєва, Н.І. Хімічева, О.І. Худяков, В.Д. Чернадчук, 
Н.Я. Якимчук та інші. Окремі висновки щодо з’ясування проблем фінансово-
правового регулювання діяльності позабюджетних державних цільових фондів 
зроблені з використанням положень теорії права та галузевих правових наук, 
репрезентованих у роботах таких учених, як С.С. Алексєєв, Ю.Г. Барабаш, 
І.О. Гуменюк, А.М. Колодій, Т.О. Коломоєць, О.Ф. Скакун, Ю.О. Тихомиров, 
Р.Й. Халфіна, Н.М. Хуторян, І.М. Федорович, В.В. Юровська та інші. Отже, 
теоретичне підґрунтя дисертаційної роботи становлять розробки вітчизняних і 
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зарубіжних науковців, які висвітлюють різні аспекти функціонування 
публічних грошових фондів. 

Поряд із працями з фінансового права в дисертації використано роботи 
дослідників у галузі філософії, логіки, економіки, загальної теорії держави та 
права, конституційного, адміністративного права та інших галузевих правових 
наук. На підставі аналізу й узагальнення наукових праць, вітчизняного та 
зарубіжного законодавства, а також судової практики вироблено, обґрунтовано 
та викладено висновки й пропозиції, що виносяться на захист. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 
виконано відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої 
Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015. Робота відповідає 
Основним науковим напрямам та найважливішим проблемам фундаментальних 
досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2014–
2018 рр., затвердженим постановою Президії Національної академії наук 
України від 20 грудня 2013 р. № 179 (п. 3.4.2.5), Перспективним напрямам 
кандидатських і докторських дисертацій за юридичними спеціальностями, 
затвердженим рішенням Президії Національної академії правових наук України 
від 18 жовтня 2013 р. № 86/11. Дисертацію виконано в межах планів наукових 
досліджень Запорізького національного університету на 2014–2018 рр., 
комплексних наукових проектів «Основні напрямки удосконалення 
законодавства України в умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної 
реєстрації 0115U00710) та «Дослідження основних напрямків реформування 
законодавства України в контексті глобалізаційних процесів» (номер державної 
реєстрації 0111U008532). 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в тому, 
щоб на основі комплексного аналізу наявних наукових і нормативних джерел 
охарактеризувати фінансово-правове регулювання діяльності позабюджетних 
державних цільових фондів в Україні. 

Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі необхідно вирішити 
такі задачі: 

− визначити правову природу публічних фондів в Україні; 
− охарактеризувати позабюджетні публічні фонди як ланку фінансової 

системи; 
− провести класифікацію публічних фондів; 
− провести аналіз фінансово-правового регулювання діяльності 

Пенсійного фонду України як різновиду позабюджетного державного цільового 
фонду; 

− охарактеризувати Фонд соціального страхування України в системі 
фінансування загальнообов’язкового державного соціального страхування; 

− визначити правові засади діяльності Фонду загальнообов’язкового 
державного соціального страхування України на випадок безробіття; 

− виділити та охарактеризувати організаційно-правові основи діяльності 
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб; 
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− сформувати обґрунтовані пропозиції та рекомендації, спрямовані на 
вдосконалення фінансово-правового регулювання діяльності позабюджетних 
державних цільових фондів. 

Об’єктом дослідження є фінансові відносини, що виникають у зв’язку з 
діяльністю позабюджетних державних цільових фондів в Україні. 

Предметом дослідження є фінансово-правове регулювання діяльності 
позабюджетних державних цільових фондів в Україні. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є сукупність 
методів і прийомів наукового пізнання. За допомогою порівняльно-правового 
методу охарактеризовано особливості фінансово-правового регулювання 
діяльності позабюджетних державних цільових фондів у зарубіжних країнах 
(підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4). Використання діалектичного методу 
дало змогу визначити поняття, ознаки та види позабюджетних фондів в Україні 
(підрозділи 1.1, 1.3, розділ 2). Шляхом використання законів формальної логіки 
та, відповідно, таких методів наукового пізнання, як індукція й дедукція, аналіз 
і синтез, охарактеризовано правову природу позабюджетних державних 
цільових фондів (підрозділи 1.1, 1.2). За допомогою системного методу 
досліджено особливості фінансово-правового регулювання діяльності 
Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України, Фонду 
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 
випадок безробіття, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України та 
інших державних цільових фондів (підрозділ 1.3, розділ 2). Застосування 
методу моделювання дало змогу визначити напрями підвищення ефективності 
фінансово-правового регулювання діяльності позабюджетних державних 
цільових фондів в Україні (розділ 2). 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, міжнародно-
правові акти, закони України, акти Президента України та Кабінету Міністрів 
України, інші підзаконні нормативно-правові акти з питань фінансово-
правового регулювання діяльності позабюджетних цільових фондів України. 
Для розроблення пропозицій з удосконалення фінансово-правового 
регулювання діяльності позабюджетних цільових фондів України використано 
законодавство зарубіжних держав: Сполучених Штатів Америки, Федеративної 
Республіки Німеччина, Французької Республіки та інших країн Європейського 
Союзу. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, акумульовані 
Державною службою статистики України за період 2014–2018 рр., інформація 
Єдиного державного реєстру судових рішень України та офіційних 
електронних ресурсів Міністерства фінансів України, Міністерства соціальної 
політики України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 
Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства юстиції 
України, Національного банку України та інших органів державної влади й 
місцевого самоврядування. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 
одним із перших у вітчизняній фінансово-правовій науці комплексних наукових 
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досліджень, присвячених здійсненню характеристики фінансово-правового 
регулювання діяльності позабюджетних державних цільових фондів в Україні. 
У результаті дослідження сформульовано низку нових наукових положень, 
рекомендацій і висновків, зокрема: 

уперше: 
− доведено, що спрямованість на реалізацію публічних інтересів являє 

собою перманентну властивість сукупності саме тих економічних відносин, які 
є фінансами. З огляду на це фінанси та фінансова система, а саме їх змістове 
наповнення, можуть бути виключно публічними; 

− визначено дуалістичну природу позабюджетного фонду, згідно з якою 
цей фонд є суб’єктом фінансових правовідносин – неприбутковою юридичною 
особою публічного права (орган державної влади, що має відповідний правовий 
статус) та об’єктом фінансових правовідносин (фонд грошових коштів, що 
спрямований на фінансування певних заходів), а також надано визначення 
поняття «позабюджетний державний фонд» як неприбуткової юридичної особи 
публічного права, що відповідно до вимог чинного законодавства України 
здійснює фінансово-правову діяльність з управління грошовими коштами 
пенсійного, соціального, медичного, екологічного, економічного забезпечення з 
метою досягнення балансу публічного та приватного інтересів; 

− аргументовано доцільність систематизації законодавства, яке регулює 
діяльність позабюджетних фондів, з метою подальшого розроблення та 
прийняття Закону України «Про публічні фонди»; 

удосконалено: 
− наукові підходи до вирішення питання підвищення ефективності 

відповідальності за вчинення порушень посадовими особами позабюджетних 
державних цільових фондів, що полягають у необхідності законодавчого 
визначення переліку підстав для визнання діянь такими, що належать до 
категорії «нецільове використання коштів позабюджетних цільових фондів»; 

− наукові положення щодо необхідності вдосконалення фінансово-
правового регулювання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що 
залежить насамперед від своєчасності реагування основного регулятора 
банківської системи України – Національного банку України, що має 
виявлятися в оперативному запровадженні тимчасової адміністрації в банку, 
який визнаний перехідним, а також щодо доцільності створення Єдиного 
загальнонаціонального реєстру майна банків; 

дістали подальшого розвитку: 
− підхід до визначення змісту публічних інтересів як загальновизнаних 

потреб держави та територіальної громади, що залежить від напрямів 
державотворення відповідного історичного етапу, цілей, завдань і цінностей, 
які закріплені в конституції держави, а також загальновизнаних у світі 
цінностей; 

− тези про необхідність перегляду механізму розподілу надходжень до 
державного бюджету від сплати екологічного податку як джерела формування 
державного й регіональних фондів охорони навколишнього природного 



5 
 
середовища, в основу якого має бути покладено територіальне розташування 
суб’єкта господарювання, що справляє шкідливий вплив на довкілля; 

− положення щодо структури фінансових ресурсів позабюджетних 
цільових фондів, які мають акумулюватися з урахуванням таких правил: 
а) закріплення виключно нормами чинного законодавства переліку надходжень 
до позабюджетних цільових фондів; б) законодавчого визначення правової 
природи внесків до таких фондів; в) поширення правил адміністрування 
обов’язкових платежів, встановлених Податковим кодексом України, на 
справляння внесків до позабюджетних цільових фондів; г) поступової відмови 
від фінансування позабюджетних цільових фондів коштами бюджетів; 

− тези щодо доцільності врахування соціально-економічної ситуації, яка 
склалася в Україні, стосовно аргументації відстрочення запровадження 
накопичувальної пенсійної системи; 

− пропозиції щодо необхідності активізації процесів із запровадження 
загальнообов’язкового медичного страхування як складника системи 
соціального страхування, функції та завдання реалізації якого має бути 
покладено на спеціально створений позабюджетний державний цільовий фонд 
– Фонд медичного страхування України. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 
становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 
використані в: 

− науково-дослідній діяльності – висновки та пропозиції щодо 
встановлення особливостей фінансово-правового регулювання діяльності 
позабюджетних державних цільових фондів можуть становити основу для 
подальших наукових досліджень із відповідної проблематики (акти 
впровадження Запорізького національного університету від 03.09.2019, 
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» від 
23.09.2019); 

− правотворчій діяльності – у процесі підготовки пропозицій щодо 
внесення змін до чинного фінансового законодавства України з метою 
оптимізації правового регулювання діяльності позабюджетних державних 
цільових фондів; 

− правозастосовній діяльності – для вдосконалення фінансово-
правового регулювання діяльності позабюджетних державних цільових фондів, 
зокрема, у частині особливостей розгляду та вирішення публічно-правових 
спорів за їх участю (акт впровадження Дніпропетровського окружного 
адміністративного суду від 17.01.2019); 

− навчальному процесі – під час викладання студентам закладів вищої 
освіти дисциплін «Адміністративне право» та «Фінансове право», підготовки 
підрозділів підручників і навчальних посібників із відповідного навчального 
курсу, а також статей та наукових повідомлень (акт впровадження Запорізького 
національного університету від 03.09.2019). 

Апробація матеріалів дисертації. Результати дослідження, його основні 
висновки й рекомендації оприлюднені на 11 науково-практичних конференціях: 
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«Десяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький,  
18–19 листопада 2011 р.); «Митна політика та актуальні проблеми економічної 
безпеки України на сучасному етапі» (м. Дніпропетровськ, 30 березня 2012 р.); 
«Сучасний розвиток державотворення та правотворення: проблеми теорії та 
практики» (м. Маріуполь, 16 березня 2012 р.); «65-річчя Загальної декларації 
прав людини: дотримання прав людини – пріоритет держави та суспільства» 
(м. Ужгород, 27–28 грудня 2013 р.); «Міжнародні читання з міжнародного 
права пам’яті професора П.Є. Казанського» (м. Одеса, 8–9 листопада 2013 р.); 
«Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на 
сучасному етапі» (м. Дніпропетровськ, 29 березня 2013 р.); «Правова держава: 
історія, сучасність та перспективи формування в Україні» (м. Ужгород, 16–
17 лютого 2013 р.); «Pravna veda a pravax v tretom tisicroci» (Кошице, Словацька 
Республіка, 27–28 лютого 2015 р.); «Особливості формування законодавства 
України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти» (м. Івано-
Франківськ, 27 березня 2015 р.); «Сучасний вимір держави і права» (м. Львів, 
22–23 травня 2015 р.); «Правова держава: історія, сучасність та перспективи 
формування» (м. Дніпро, 22 лютого 2019 р.). 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення в 5 наукових 
статтях, з них 4 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з юридичних 
наук, та 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також в 11 тезах 
доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, двох 
розділів, що містять сім підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 
додатків. Загальний обсяг дисертації становить 224 сторінки, у тому числі 
основного тексту – 175 сторінок. Список використаних джерел налічує 
257 найменувань. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначаються її 

зв’язок із науковими програмами, планами й темами, мета та завдання, об’єкт і 
предмет, методи дослідження, розкривається наукова новизна та практичне 
значення одержаних результатів, наводяться відомості про апробацію 
результатів і публікації, а також про структуру роботи. 

Розділ 1 «Теоретичні засади правового регулювання відносин щодо 
публічних позабюджетних фондів» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Правова природа публічних фондів» зазначено, що ст. 1 
Конституції України має основоположне значення для визначення розвитку 
української державності. Побудова соціальної держави передбачає створення 
певних умов, у межах яких забезпечуються соціально-економічні права людини 
й громадянина. Тому подальша розбудова української державності та 
утвердження України як соціальної держави безпосередньо пов’язується з 
реформуванням системи публічних фінансів країни загалом і системи 
позабюджетних цільових фондів зокрема. Адже наявність фінансових ресурсів 
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детермінує рівень ефективності реалізації моделі соціальної та економічно 
розвиненої держави. Саме за рахунок акумуляції коштів у власності держави й 
територіальних громад та формування публічних фондів можливе існування 
самої держави. 

Розглянуто підходи до визначення поняття «фінанси». Встановлено, що 
фінанси – це економічні відносини, які виникають у процесі розподілу й 
перерозподілу вартості валового внутрішнього продукту та частини 
національного доходу; мають грошовий характер; є планомірними; 
забезпечують реалізацію публічного інтересу; є динамічними (передбачають 
рух грошових коштів у відповідних напрямах, а саме акумулювання, розподіл і 
використання, при цьому такий рух коштів опосередковує утворення фондів); 
реалізуються з метою функціонування фондів, коштами яких забезпечується 
реалізація завдань і функцій держави та територіальних громад. 

Підкреслено, що публічність – це перманентна властивість сукупності саме 
тих економічних відносин, які є фінансами. З огляду на правові позиції 
Європейського суду з прав людини констатовано оціночний характер 
визначення поняття публічного інтересу. Встановлено залежність змісту 
публічного інтересу від декількох чинників: а) напрямів державотворення 
відповідного історичного етапу; б) цілей, завдань і цінностей, що закріплені в 
конституції держави; в) загальновизнаних у світі цінностей. Правова природа 
публічних фондів визначається з урахуванням змісту публічного інтересу, який 
полягає також у задоволенні відповідних потреб людини, що визначають 
сутність соціальної й економічно розвиненої держави. 

У підрозділі 1.2 «Позабюджетні фонди як інститут фінансової системи» 
з’ясовано, що фондова форма руху фінансових ресурсів дає змогу збалансувати 
потреби держави, суспільства й людини та забезпечує концентрацію ресурсів на 
основних напрямах суспільного виробництва. Проаналізовано наукові й 
законодавчі підходи до визначення понять «фонд», «публічний фонд», 
«позабюджетний фонд». Встановлено дуалістичну природу позабюджетного 
фонду, згідно з якою зазначений фонд – це суб’єкт фінансових правовідносин 
(неприбуткова юридична особа публічного права) та об’єкт фінансових 
правовідносин. Виокремлено й охарактеризовано ознаки позабюджетного 
цільового фонду, а також сформовано його визначення. З’ясовано, що 
Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування України, Фонд 
гарантування вкладів фізичних осіб та інші позабюджетні державні цільові 
фонди за своєю сутністю можуть бути визнані юридичними особами 
публічного права. 

Розкрито зміст сучасної фінансової системи. Встановлено, що, на відміну 
від бюджету, який є централізованим публічним фондом, проте при цьому не 
характеризується цільовим спрямуванням коштів, які витрачаються загалом на 
задоволення суспільних потреб у поточному бюджетному періоді, 
позабюджетні цільові фонди утворюють окрему ланку фінансової системи 
держави, маючи конкретне цільове призначення та визначену в законодавстві 
самостійність. 
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Підкреслено, що всі види внесків, які здійснюють до позабюджетних 
цільових фондів, повинні встановлюватися виключно законами України. При 
цьому до структури доходів позабюджетних цільових фондів можуть входити 
як власні надходження, так і регулюючі кошти (такі, що надходять із 
державного чи місцевих бюджетів, інших цільових фондів). 

Акцентовано увагу на публічному фінансовому контролі щодо діяльності 
позабюджетних державних цільових фондів. Встановлено, що в Україні діє 
центральний орган виконавчої влади, уповноважений на здійснення контролю 
та нагляду за дотриманням вимог чинного фінансово-правового законодавства, 
– Державна аудиторська служба. Відповідно до аналізу висновків її звітної 
документації у 2017–2018 рр. спостерігався низький рівень здійснення саме 
внутрішнього фінансового контролю. Встановлено, що система внутрішнього 
фінансового контролю в Україні характеризується високим рівнем 
директивності процедур, що своїм наслідком має декларативність результатів її 
функціонування. Крім того, відсутній єдиний підхід до визначення 
особливостей реалізації процедур із внутрішнього фінансового контролю в 
діяльності позабюджетних цільових фондів. Звернено увагу на проблему 
підвищення ефективності відповідальності посадових осіб за вчинення 
порушень стосовно позабюджетних державних цільових фондів. 

У підрозділі 1.3 «Класифікація публічних фондів» проведено розподіл цих 
фондів за такими критеріями: 1) рівнем створення (державні та місцеві); 
2) цільовим призначенням (соціальні, соціально-економічні, економічні, 
екологічні, галузеві); 3) обсягом повноважень держави щодо участі у 
формуванні, розподілі, перерозподілі та використанні коштів цих фондів 
(централізовані й децентралізовані). 

Обґрунтовано, що досягнення ефективності регуляторної політики у сфері 
розвитку економіки вимагає від держави активізації форм її реалізації, однією з 
яких є діяльність позабюджетних цільових фондів. Під час аналізу економічних 
і галузевих позабюджетних фондів як необхідний захід визначено уніфікацію 
правового регулювання процедури виділення коштів, що надається 
Українським фондом підтримки підприємництва та Українським державним 
фондом підтримки фермерських господарств, що дасть змогу здійснити 
детальну регламентацію таких правил і встановити механізм відповідальності 
за їх порушення. 

Охарактеризовано особливості фінансово-правового регулювання 
діяльності Фонду охорони навколишнього природного середовища та його 
регіональних відділень, завдяки чому встановлено, що визначена чинним 
законодавством процедура розподілу грошових коштів не дає змогу 
забезпечити прозорий механізм їх використання. 

Звернено увагу на необхідність проведення систематизації законодавства, 
яке регулює діяльність позабюджетних фондів, з метою подальшого 
розроблення та прийняття Закону України «Про публічні фонди». 

Розділ 2 «Види позабюджетних державних цільових фондів в Україні» 
складається із чотирьох підрозділів. 
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У підрозділі 2.1 «Правовий режим Пенсійного фонду України» 
обґрунтовано, що правовий статус Пенсійного фонду України має визначатися 
з урахуванням його дуалістичної природи як суб’єкта (центрального органу 
виконавчої влади, що має відповідний правовий статус у сфері державного 
пенсійного страхування) та об’єкта (фонду грошових коштів, що спрямований 
на фінансування пенсійного забезпечення). 

Констатовано, що Пенсійний фонд України є органом, який не лише 
здійснює керівництво та управління солідарною системою пенсійного 
страхування, а й бере участь у забезпеченні функціонування накопичувальної 
пенсійної системи. Доведено, що в сучасних умовах, з огляду на економічну 
ситуацію, що склалася в Україні, і недостатній рівень стабільності суспільних 
відносин, анонсований перехід до накопичувальної пенсійної системи є 
необґрунтованим та має бути відкладений на певний період, необхідний для 
стабілізації соціально-економічного стану в державі. 

Встановлено, що єдиний соціальний внесок є значним джерелом 
надходження не лише для Пенсійного фонду України, а й для інших фондів 
соціального страхування. Водночас правове регулювання його справляння має 
численні колізії. За допомогою аналізу судової практики в Україні щодо сплати 
єдиного соціального внеску окреслено коло актуальних проблем, зокрема: 
а) питання сплати єдиного соціального внеску особою, яка одночасно є 
найманим працівником та здійснює незалежну професійну діяльність; б) особа 
є самозайнятою та одночасно зареєстрована як фізична особа – підприємець, 
перебуває на спрощеній системі оподаткування (є платником єдиного податку); 
в) особа не належить до кола платників єдиного соціального внеску відповідно 
до закону, проте фактом підтвердження вчинення правочину є наявність 
документа про сплату єдиного соціального внеску. З метою усунення існуючих 
колізій запропоновано внести зміни до ст. 4 Закону України «Про збір та облік 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 
стосовно розмежування кола платників єдиного соціального внеску в разі, коли 
особа має подвійний статус – як найманий працівник та як суб’єкт, що 
провадить незалежну професійну діяльність. 

Обґрунтовано, що фінансова звітність з обліку й використання коштів 
єдиного соціального внеску є непрозорою. Це свідчить про порушення 
принципу публічності та прозорості використання коштів публічних цільових 
фондів, а отже, потребує впровадження ефективних механізмів фінансового 
контролю за діяльністю Фонду соціального страхування України, повноцінне 
функціонування якого розпочалося лише з 01 січня 2018 р. 

У підрозділі 2.2 «Фонд соціального страхування України в системі 
фінансування загальнообов’язкового державного соціального страхування» 
окреслено правовий статус Фонду соціального страхування України та 
звернено увагу на проблему визначення підсудності справ за його участю. 
Аргументовано підхід, за якого відносини за участю Фонду соціального 
страхування України мають публічний характер, а рішення правління Фонду 
соціального страхування України, прийняте в межах його компетенції, є 
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обов’язковим для виконання всіма страхувальниками та застрахованими 
особами, яких воно стосується. 

Визначено, що одним із видів соціального страхування, активізація якого є 
необхідною в сучасних умовах в Україні, є обов’язкове медичне страхування, 
що нині перебуває на стадії формування. Доведено доцільність створення 
Фонду обов’язкового медичного страхування України. Розглянуто проблеми 
формування дохідної частини такого фонду. У цьому контексті з урахуванням 
позицій Конституційного Суду України, викладених у рішенні в справі щодо 
предмета та змісту закону про Державний бюджет України від 22 травня 
2008 р. № 10-рп/2008, обґрунтовано недоцільність внесення до ст. 40 
Бюджетного кодексу України положень щодо розміру страхового платежу за 
договором загальнообов’язкового медичного страхування на відповідний 
бюджетний період у законі про Державний бюджет України. Обґрунтовано, що 
визначення щорічного внеску, який сплачуватимуть страхувальники до 
відповідного позабюджетного фонду, у законі про державний бюджет не в 
змозі забезпечити формування якісних механізмів реалізації відповідного виду 
соціального страхування. 

Досліджено загальні засади фінансово-правового регулювання соціального 
страхування, до яких віднесено такі: 1) законодавче визначення соціального 
страхування (закріплення в законодавстві, по-перше, кола суб’єктів, які беруть 
участь у відносинах відповідного виду державного страхування; по-друге, 
повноважень таких суб’єктів; по-третє, дохідних джерел і напрямів 
використання коштів; по-четверте, страхових випадків тощо); 2) цільове 
використання грошових коштів (напрями використання грошових коштів прямо 
закріплені в законодавстві); 3) соціальну рівність (забезпечення однакового 
підходу до всіх учасників державного соціального страхування); 
4) безоплатність надання відповідних послуг у разі настання страхових 
випадків; 5) принцип рівноваги (баланс між зобов’язаннями страховиків щодо 
здійснення страхових виплат та страхувальників зі сплати страхових премій у 
разі настання відповідних страхових випадків (залежно від виду державного 
соціального страхування) тощо); 6) принцип доступності (обслуговування має 
бути доступним широким верствам населення без жодних фінансових 
перешкод). Запропоновано ст. 3 Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування» доповнити такими принципами, як 
доступність, соціальна рівність, рівновага, безоплатність надання відповідних 
послуг у разі настання страхових випадків. 

У підрозділі 2.3 «Правові засади діяльності Фонду загальнообов’язкового 
державного соціального страхування України на випадок безробіття» під час 
визначення правового статусу цього фонду обґрунтовано підхід щодо 
недоцільності передачі його функцій до компетенції Фонду соціального 
страхування України. Це зумовлюється тим, що наразі на Фонд соціального 
страхування України вже покладено обов’язки щодо забезпечення 
функціонування трьох різних за своєю суттю видів соціального страхування 
(медичного, страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, 
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страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності), при цьому належне 
правове регулювання медичного страхування досі відсутнє. Усі досліджені 
види державного соціального страхування, хоч і мають певний єдиний базис, є 
різними. Включення до Фонду соціального страхування України страхування 
на випадок безробіття лише ускладнить його роботу та, як наслідок, призведе 
до погіршення якості його функціонування. 

Запропоновано внести зміни до актів чинного законодавства та визначити 
Фонд соціального страхування України та Фонд загальнообов’язкового 
державного соціального страхування України на випадок безробіття як 
центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується й 
координується Кабінетом Міністрів України та які реалізують державну 
політику з питань відповідного загальнообов’язкового державного соціального 
страхування. 

Обґрунтовано, що ефективність функціонування Фонду 
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 
випадок безробіття необхідно підвищувати за рахунок відокремлення від нього 
Державної служби зайнятості України та її територіальних органів. З огляду на 
те, що Державна служба зайнятості України виконує функції виконавчої 
дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування 
України на випадок безробіття, на цей час її діяльність частково фінансується 
за рахунок коштів фонду. Роз’єднання повноважень цих двох суб’єктів 
публічного управління дасть змогу обґрунтувати виділення коштів державного 
бюджету на утримання Державної служби зайнятості України, що зменшить 
тягар фінансового навантаження на платників єдиного соціального внеску, 
однак може негативно вплинути на координацію взаємодії зазначених 
суб’єктів. 

У підрозділі 2.4 «Організаційно-правові основи діяльності Фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб» підкреслено, що реалізація Національним 
банком України повноважень щодо забезпечення стабільності банківської 
системи вимагає існування ефективної системи гарантування вкладів. Це 
передбачає функціонування спеціального органу – Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб. З’ясовано, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 
порівняно з іншими позабюджетними цільовими фондами має відмінний 
правовий статус і розрізняється за спрямуванням (метою створення й 
діяльності), колом суб’єктів, які є його учасниками, та джерелами надходжень. 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб наділений як управлінськими, так 
і господарськими функціями, з-поміж яких виокремлюються такі: 1) ведення 
реєстру учасників, забезпечення збору та акумуляції зборів із банків як 
учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, інвестування його 
коштів; 2) забезпечення здійснення виплат відшкодування вкладів; 
3) прийняття рішення про ліквідацію банку, проведення планових і 
позапланових перевірок проблемних банків; 4) застосування до проблемних 
банків фінансових санкцій та адміністративних стягнень; 5) забезпечення 
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проведення процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку 
фінансових послуг тощо. Встановлено відсутність чіткого розподілу 
управлінських та господарських функцій (а отже, і повноважень) Фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб. Такий підхід призводить до виникнення 
проблем під час віднесення певних функцій і повноважень до однієї з 
наведених груп. Крім того, з огляду на наявність у Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб як господарсько-правових, так і адміністративних функцій 
виникає проблема у визначенні підсудності справ за участю такого суб’єкта. 

Доведено, що нормативно-правові акти Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб відповідають критеріям, які дають змогу віднести їх до рішень 
суб’єктів владних повноважень. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб є 
безпосереднім учасником публічно-правових відносин та має 
характеризуватися не як «установа, що виконує спеціальні функції», а як 
суб’єкт владних повноважень, тобто суб’єкт, який здійснює владні управлінські 
функції на основі законодавства. З огляду на викладене запропоновано внести 
зміни до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних 
осіб» та викласти її в такій редакції: «Фонд є суб’єктом владних повноважень, 
який виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та 
виведення неплатоспроможних банків із ринку і ліквідації банків у випадках, 
установлених цим Законом». 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання, що виявляється в розкритті особливостей фінансово-
правового регулювання діяльності позабюджетних державних цільових фондів. 
За результатами дисертаційної роботи сформульовано такі основні висновки: 

1. Обґрунтовано, що правова природа публічних фондів визначається з 
урахуванням змісту публічних інтересів. Останні являють собою ті 
загальновизнані потреби, які можуть реалізовуватися в різних сферах 
суспільного розвитку та залежать від напрямів державотворення відповідного 
етапу, цілей, завдань і цінностей, що закріплені в конституції держави, 
загальновизнаних у світі цінностей. У ст. 1 Конституції України окреслюється 
вектор державотворення, напрям розвитку української державності. З огляду на 
це людина визнається найвищою соціальною цінністю, держава забезпечує мир 
і злагоду в суспільстві, підтримує розвиток певних сфер виробництва, реалізує 
функції соціального забезпечення за віком та в разі інвалідності, забезпечення 
безкоштовної освіти або освіти за доступну плату, збереження фізичного 
здоров’я людей тощо. Реалізація всіх названих і схожих потреб вимагає 
відповідних грошових коштів. Тому публічна фінансова діяльність 
здійснюється виключно для того, щоб можна було задовольнити наведені 
потреби, що знаходить своє формальне вираження через окреслення завдань і 
функцій сучасної держави та територіальних громад. 
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2. Встановлено, що позабюджетні цільові фонди є за своєю сутністю 
особливою формою акумуляції та використання грошових коштів, які 
спрямовані на забезпечення цільового фінансування конкретних заходів у 
найбільш важливих сферах економічного й соціального розвитку країни. 
Ознаками позабюджетних цільових фондів є такі їхні характерні особливості: 
а) задоволення публічних інтересів (реалізація соціального захисту населення, 
реалізація права особи на пенсійне забезпечення, задоволення екологічних 
потреб громадян тощо); б) особливий порядок утворення (передбачається 
нормативно-правовими положеннями законів України із чітко визначеною 
метою створення, при цьому прямо вказуються джерела формування їхнього 
бюджету, що необхідний для забезпечення виконання покладених на них 
завдань); в) отримання прибутку не є пріоритетом діяльності, однак 
допускається, при цьому отримані доходи повинні використовуватися для 
досягнення визначених законодавством конкретних цілей; г) засновником 
позабюджетних цільових фондів є держава та інші публічні суб’єкти. 

3. Обґрунтовано, що з метою досягнення єдності правового регулювання 
діяльності позабюджетних фондів доцільні розроблення та прийняття 
спеціального законодавчого акта, у якому необхідно визначити особливості 
функціонування таких фондів як інститутів фінансової системи, 
охарактеризувати джерела надходжень до фондів, оптимізувати систему 
контролю й нагляду за їхньою діяльністю. Доведено доцільність визначення на 
законодавчому рівні поняття позабюджетного державного цільового фонду як 
неприбуткової юридичної особи публічного права. 

4. Встановлено, що позабюджетні цільові фонди є ланкою сучасної 
фінансової системи. Визначено, що подальший розвиток фінансової системи 
України має бути спрямований на відокремлення коштів позабюджетних 
цільових фондів від фінансових ресурсів бюджетів. З огляду на природу 
позабюджетних цільових фондів їхні фінансові ресурси використовуються та 
розподіляються з метою задоволення публічних інтересів відповідно до їхнього 
цільового призначення. 

5. Проведено класифікацію публічних фондів залежно від рівня створення 
(державні й місцеві), цільового призначення (соціальні, соціально-економічні, 
економічні, екологічні, галузеві) та обсягу повноважень держави щодо участі у 
формуванні, розподілі, перерозподілі та використанні коштів цих фондів 
(централізовані й децентралізовані). Встановлено, що діяльність 
позабюджетних цільових фондів економічного призначення дає змогу вирішити 
проблеми з розроблення й виконання державних, регіональних та інших 
програм розвитку галузі; досягти випереджувальних темпів приросту 
інвестицій за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел; розвинути ринок 
інноваційної продукції; створити інноваційні парки на базі існуючих науково-
дослідних установ і навчальних закладів; використовувати на конкурсних 
засадах бюджетні кошти для інвестиційних проектів соціально-економічного 
розвитку країни. 
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6. Констатовано, що Пенсійний фонд України має дуалістичну правову 
природу, адже є суб’єктом (центральним органом виконавчої влади, що має 
правовий статус у сфері державного пенсійного страхування) та об’єктом 
(фондом грошових коштів для фінансування пенсійного забезпечення). 
Правовий статус Пенсійного фонду України визначається з огляду на те, що він 
є органом, який здійснює керівництво й управління солідарною системою 
пенсійного страхування, а також має забезпечувати функціонування 
накопичувальної пенсійної системи. Накопичувальний фонд створюється 
Пенсійним фондом України як цільовий позабюджетний фонд, що суперечить 
положенням ч. 9 ст. 13 Бюджетного кодексу України, адже створення 
позабюджетних фондів органами державної влади, органами влади Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та іншими бюджетними 
установами не допускається. Доведено, що в сучасних умовах, з огляду на 
економічну ситуацію в Україні, недостатній рівень стабільності суспільних 
відносин і наявність законодавчих колізій, анонсований перехід до 
накопичувальної пенсійної системи є необґрунтованим, а тому має бути 
відкладений на певний період, необхідний для стабілізації соціально-
економічного стану в державі, а також внесення відповідних змін до 
законодавства. 

7. Визначено, що дохідна частина Пенсійного фонду України формується за 
рахунок низки платежів, серед яких вагому роль відіграють єдиний соціальний 
внесок і збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Водночас правове 
регулювання їх справляння потребує вдосконалення. Досліджено питання 
визначення кола суб’єктів, на яких покладається обов’язок зі сплати вказаного 
збору. Наприклад, особи, які придбавають житло вперше, з одного боку, не 
належать до платників збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, а з 
іншого – нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна 
здійснюється за наявності документального підтвердження сплати збору на 
обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу 
нерухомого майна. Запропоновано внести зміни до Закону України «Про збір 
на обов’язкове державне пенсійне страхування», а саме викласти п. 9 ст. 1 
цього акта в такій редакції: «Громадяни, які придбавають житло та 
перебувають у черзі на одержання житла або придбавають житло вперше, 
мають підтвердити факт перебування в черзі на одержання житла або факт 
придбання житла вперше та надати нотаріусу інформаційну довідку з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності 
на нерухоме майно». При цьому доведено необхідність покладення на 
нотаріусів обов’язку щодо перевірки інформації в поданих документах, а також 
запропоновано закріпити цей обов’язок у ст. 1 Закону України «Про збір на 
обов’язкове державне пенсійне страхування». 

8. З’ясовано, що сьогодні на Фонд соціального страхування України 
покладено обов’язки щодо провадження обов’язкового медичного страхування, 
що є одним із видів загальнообов’язкового соціального страхування та поки що 
перебуває на стадії формування. Ефективність його функціонування, як і 
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загалом сучасної системи закладів охорони здоров’я, характеризується низьким 
рівнем забезпечення потреб населення внаслідок неналежного їх матеріально-
технічного забезпечення та недосконалої інфраструктури. Нерозвиненими є 
такі сфери медичного обслуговування, як догляд за невиліковними хворими, 
надання соціальних послуг із медичної реабілітації тощо. Доведено доцільність 
створення спеціального суб’єкта публічного управління, повноваження якого 
повинні стосуватися реалізації політики в галузі медичного страхування. Ним 
має стати спеціальний позабюджетний цільовий фонд – Фонд обов’язкового 
медичного страхування України. Напрямами його діяльності повинні бути 
забезпечення фінансової стабільності системи обов’язкового медичного 
страхування та акумулювання фінансових ресурсів бюджету цього фонду для 
забезпечення ефективності системи медичного страхування. 

9. Обґрунтовано, що реформування системи соціального страхування 
відповідно до проекту здійснення урядових реформ в Україні передбачає 
ліквідацію Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування 
України на випадок безробіття. Водночас доведено недоцільність ліквідації 
цього фонду та передачі його функцій Фонду соціального страхування України. 
У сучасних умовах на Фонд соціального страхування України вже покладено 
обов’язки щодо забезпечення функціонування трьох різних за своєю суттю 
видів соціального страхування (медичного, страхування у зв’язку з тимчасовою 
втратою працездатності, страхування від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності), при цьому 
всі названі види державного соціального страхування, хоч і мають певний 
єдиний базис, є різними. Отже, такий підхід лише ускладнить роботу Фонду 
соціального страхування України та, як наслідок, призведе до погіршення 
якості його функціонування. 

10. Встановлено, що однією з причин низької ефективності системи 
гарантування вкладів фізичних осіб є несвоєчасне реагування Національного 
банку України на існуючі ризики в банківській діяльності, що дає змогу 
власникам банків забезпечити виведення активів із банків, зводячи ліквідність 
банку до мінімальних показників. Унаслідок такого погашення заборгованості 
банків перед кредиторами забезпечується виконанням їхніх зобов’язань лише 
до третьої черги правомочних осіб, при цьому депозити, що перевищують 
гарантовану суму, залишаються, як правило, тими вкладами, які Фонд 
гарантування вкладів фізичних осіб виплатити не в змозі. Для оптимізації 
діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб запропоновано створити 
при Верховній Раді України тимчасовий комітет, до основних завдань якого 
повинні належати такі: а) проведення розслідувань, пов’язаних із діяльністю 
керівництва Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що спричинила збитки 
вкладникам і кредиторам через механізм зниження вартості заставних активів, 
привласнення коштів вкладників, створення умов для привласнення активів 
комерційних банків у стадії ліквідації; б) притягнення винних осіб до 
відповідальності. Правовий статус такого комітету має бути закріплено на рівні 
відповідного нормативного акта – положення. 
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АНОТАЦІЇ 

 
Тулянцева В.А. Фінансово-правове регулювання діяльності 

позабюджетних державних цільових фондів в Україні. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2019. 

У роботі встановлено особливості фінансово-правового регулювання 
діяльності позабюджетних державних цільових фондів. Визначено правову 
природу позабюджетних державних цільових фондів в Україні та здійснено їх 
класифікацію. Охарактеризовано позабюджетні фонди як інститут фінансової 
системи держави. Розглянуто такі ознаки позабюджетних цільових фондів: 
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1) задоволення публічних інтересів (реалізація соціального захисту населення, 
реалізація права особи на пенсійне забезпечення, задоволення екологічних 
потреб громадян тощо); 2) особливий порядок утворення (передбачається 
нормативно-правовими положеннями законів України із чітко визначеною 
метою створення, при цьому прямо визначаються джерела формування їх 
бюджету, необхідного для забезпечення виконання покладених на них завдань); 
3) отримання прибутку не є пріоритетом діяльності, однак допускається, при 
цьому отримані доходи повинні використовуватися для досягнення визначених 
законодавством конкретних цілей; 4) засновником позабюджетних цільових 
фондів є держава, однак ця ознака є факультативною, у ході поступового 
розвитку країни в бік європейської інтеграції її значення може бути 
нівельовано. 

З метою забезпечення ефективності фінансово-правового регулювання 
діяльності позабюджетних державних цільових фондів охарактеризовано 
особливості формування й розподілу коштів Пенсійного фонду України, Фонду 
соціального страхування України, Фонду загальнообов’язкового державного 
соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб та інших фондів. 

Автором розкрито національний досвід фінансово-правового регулювання 
діяльності позабюджетних державних цільових фондів та проведено порівняння 
його з проаналізованим досвідом зарубіжного законодавства в частині 
регулювання відповідних відносин, а також визначено недоліки чинного 
законодавства України та вироблено конкретні пропозиції щодо його 
вдосконалення. 

Ключові слова: Пенсійний фонд України, позабюджетний державний 
цільовий фонд, публічний фонд, фінанси, фінансова система, фінансово-правове 
регулювання, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Фонд 
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 
випадок безробіття, Фонд соціального страхування України, фонд. 

 
Тулянцева В.А. Финансово-правовое регулирование деятельности 

внебюджетных государственных целевых фондов в Украине. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 
право, информационное право. – Запорожский национальный университет, 
Запорожье, 2019. 

В работе рассмотрены особенности финансово-правового регулирования 
деятельности внебюджетных государственных целевых фондов. Определена 
правовая природа внебюджетных государственных целевых фондов в Украине 
и проведена их классификация. 

Правовая природа публичных фондов установлена с учетом содержания 
публичного интереса, который состоит также в удовлетворении социальных 
потребностей человека, определяющих сущность социального государства. 
Обосновано, что публичность – это перманентное свойство совокупности 
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именно тех экономических отношений, которые являются финансами. С учетом 
правовых позиций Европейского суда по правам человека установлен 
оценочный характер содержания публичных интересов. Выявлена зависимость 
содержания публичного интереса от нескольких факторов: целей, задач и 
ценностей, закрепленных в конституции государства, а также общепризнанных 
в мире ценностей. В итоге указано, что публичный интерес представляют собой 
те общепризнанные потребности, которые могут быть реализованы в 
различных сферах. 

Охарактеризованы внебюджетные фонды как институт финансовой системы 
государства. Рассмотрены следующие признаки внебюджетных целевых 
фондов: 1) удовлетворение публичных интересов (реализация социальной 
защиты населения, реализация прав человека на пенсионное обеспечение, 
обеспечение экологических потребностей граждан и так далее); 2) особый 
порядок образования (устанавливается законами с четко определенной целью 
создания, при этом прямо определяются источники формирования их 
бюджетов, которые необходимы для обеспечения исполнения возложенных на 
них задач); 3) получение прибыли не является приоритетом деятельности, 
однако допускается; 4) учредителем внебюджетных целевых фондов является 
государство или территориальная община. 

Охарактеризованы особенности формирования и распределения средств 
Пенсионного фонда Украины, Фонда социального страхования Украины, 
Фонда общеобязательного государственного социального страхования 
Украины на случай безработицы, Фонда гарантирования вкладов физических 
лиц и других публичных фондов. 

Автором рассмотрен национальный опыт финансово-правового 
регулирования деятельности внебюджетных государственных целевых фондов 
и проведено его сравнение с зарубежным законодательством в части 
регулирования соответствующих отношений, а также определены недостатки 
действующего законодательства Украины и разработаны конкретные 
предложения по его усовершенствованию. 

Ключевые слова: внебюджетный государственный целевой фонд, 
Пенсионный фонд Украины, публичный фонд, финансовая система, финансово-
правовое регулирование, финансы, Фонд гарантирования вкладов физических 
лиц, Фонд общеобязательного государственного социального страхования 
Украины на случай безработицы, Фонд социального страхования Украины, 
фонд. 

 
Tulyantseva V.A. Financial and legal regulation of the activities of extra-

budgetary state trust funds in Ukraine. – Manuscript. 
Thesis for earning a candidate’s degree in legal sciences with a specialization in 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 
Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2019. 

The peculiarities of financial and legal regulation of the activities of extra-
budgetary state trust funds are established in the work. The legal nature of extra-
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budgetary state trust funds in Ukraine is determined and their classification is carried 
out. 

The legal nature of public funds is determined with taking into account the 
content of the public interest, which is to meet the social needs of the person, that 
determine the essence of the social state. It is proved that publicity is a permanent 
feature of the set of exactly those economic relations that are finances. Taking into 
account the legal positions of the European Court of Human Rights, the evaluation 
character of the definition of public interest is ascertained. The dependence of public 
interest content on several factors has been established: the directions of state 
formation of the respective stage, goals, tasks and values enshrined in the state 
constitution, universally recognized values in the world. As a result, it is stated that 
the public interest is those generally recognized needs that can be implemented in 
different areas. 

The extra-budgetary trust funds are described as an institution of the financial 
system of the state. The following features of extra-budgetary trust funds are 
considered: 1) satisfaction of public interests (realization of social protection of the 
population; realization of the person’s right to pension provision; satisfaction of 
environmental needs of citizens, etc.); 2) special procedure of formation (provided by 
the legal provisions of the laws of Ukraine with a clearly defined purpose of creation, 
thus directly identifying the sources of formation of their budget necessary to ensure 
the fulfillment of the tasks assigned to them); 3) profit is not a priority of activity, but 
it is allowed, and the proceeds should be used to achieve specific goals set by law; 
4) the state is the founder of extra-budgetary trust funds, but this feature is optional 
and in the course of gradual development of the country towards European 
integration its value can be offset. 

In order to ensure the efficiency of financial and legal regulation of the activities 
of extra-budgetary state trust funds, the features of the formation and distribution of 
funds of the Pension Fund of Ukraine, the Social Insurance Fund of Ukraine, the 
Fund for Compulsory State Social Insurance of Ukraine in the case of unemployment, 
the Deposit Guarantee Fund and other individuals are characterized. 

The author covers the national experience of financial and legal regulation of the 
activities of extra-budgetary state trust funds and compares with the analyzed 
experience of foreign legislation regarding the regulation of relevant relations, 
identifies the shortcomings of the current legislation of Ukraine, made specific 
proposals for its improvement. 

Key words: Compulsory State Social Insurance Fund of Ukraine against 
unemployment, Deposit Guarantee Fund of individuals, extra-budgetary state trust 
fund, finance, financial and legal regulation, financial system, fund, Pension Fund of 
Ukraine, public fund, Social Insurance Fund of Ukraine. 
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