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практичний журнал Міністерства фінансів України.
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7.
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http://www. zakon.rada.gov.ua
http:// www.kmu.gov.ua
http:// www.sta.gov.ua
http:// www.customs.gov.ua
http:// www.me.gov.ua
http:// www.lawukraine.com
http:// www.ukrstat.gov.ua
http://pidruchniki.ws/
Текст лекції:

1. Загальнодержавні фонди цільового призначення, їх класифікація
та характеристика
Фонди фінансових ресурсів цільового призначення є самостійною ланкою
фінансової системи і входять до складу державних фінансів.
Основним централізованим фондом фінансових ресурсів держави
виступає бюджет. Кошти бюджету є знеособленими і забезпечують реалізацію
функцій держави. Однак, у держави можуть бути певні потреби, що мають
особливе значення і тому повинні мати відповідне гарантоване фінансове
забезпечення. Це і є причиною формування фондів цільового призначення.
Державні цільові фонди – це форма перерозподілу і використання
фінансових ресурсів, що залучаються державою для фінансування деяких
суспільних потреб.
Основне призначення державних цільових фондів полягає у:
– забезпеченні соціального захисту населення шляхом виплати пенсій,
субсидій, фінансування соціальної інфраструктури;
– сприянні економічному піднесенню держави через фінансування,
субсидування, кредитування вітчизняних підприємств;
– фінансування природоохоронних заходів;
– надання позик, кредитів.
Джерелами формування доходів державних цільових фондів є:
– обов`язкові відрахування юридичних та фізичних осіб;
– доходи від інвестування власних коштів;
– добровільні внески, спонсорська допомога;
– бюджетне фінансування;
– інші джерела.
Напрями використання коштів залежать від призначення фондів,
конкретних економічних умов і змісту розроблених програм, що реалізуються.
Деякі державні цільові фонди можуть бути інвесторами і учасниками
фінансового ринку у зв’язку з тим, що, по-перше, нерідко використання
грошових коштів не збігається у часі з їх надходженням, а по-друге, доходи від

6

інвестицій є додатковим джерелом фінансування витрат відповідного фонду.
Залежно від цільового призначення державні фонди поділяються на:
– економічні;
– соціальні.
Відповідно до рівня управління державні фонди поділяються на:
– державні;
– регіональні.
За характером утворення державні цільові фонди поділяються на:
– цільові бюджетні (фонди що входять до складу державного бюджету);
– державні позабюджетні фонди (фонди, що не входять до складу
державного бюджету).
За терміном існування державні цільові фонди поділяються на дві
групи. Першу становлять постійні фонди, створення яких пов`язане з
виділенням окремих функцій держави. Це окремо створені спеціальні фонди
для гарантованого забезпечення соціального страхування. Другу групу
становлять тимчасові фонди, які формуються з метою прискореного
вирішення актуальних проблем. Вони створюються у разі конкретної
необхідності й після вирішення проблеми закриваються.
Формування цільових фондів у структурі Державного бюджету
України закріплено Бюджетним кодексом (ст. 38). Передбачено, що Кабінет
Міністрів України, разом з проектом державного бюджету на наступний
бюджетний рік подає проекти кошторисів усіх державних цільових фондів, які
утворюються за рахунок обов`язкових платежів (податків та зборів), виходячи з
потреб конкретних галузей економіки та соціальної сфери.
Правом створення цільових фондів наділені як органи центральної, так і
місцевої влади. На регіональному рівні формуються свої цільові фонди за
рахунок місцевих джерел.
Загальнодержавні цільові фонди мають свої територіальні відділення і
передають частину коштів у розпорядження територіальних владних структур.
Цільові державні фонди, як правило, перебувають у розпорядженні
державних органів влади, але оперативне управління здійснюється спеціально
створеним адміністративним апаратом. Управлінські структури мають
відповідні права та обов’язки щодо використання фондів, визначені законом.
В структурі Державного бюджету України на 2013 рік виділені такі
фонди:
– Фонд соціального захисту інвалідів;
– Державний резервний насіннєвий фонду;
– Аграрний фонд ;
– Державний фонд регіонального розвитку.
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2. Характеристика
створених в Україні

загальнодержавних

позабюджетних

фондів,

Позабюджетні фонди – кошти держави, що мають цільове призначення і
не включаються до державного бюджету, знаходяться у розпорядженні
центральних і місцевих органів влади.
До загальнодержавних позабюджетних фондів відносяться:
– Пенсійний фонд України;
– Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
– Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на
випадок безробіття;
– Фонд соціального страхування від нещасних випадків [2].
Порядок нарахування та сплати внесків до вищеперерахованих фондів
регламентується Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування», який уповноважує
Пенсійний фонд України:
– вести облік платників єдиного внеску,
– забезпечувати збір та ведення обліку страхових коштів,
– контролювати повноту та своєчасність їх сплати,
– вести Державний реєстр загальнообов’язкового державного
соціального страхування
– виконувати інші функції, передбачені законом.
Єдиний внесок, який роботодавець нараховує на фонд оплати праці
найманих працівників залежить від класу професійного ризику виробництва, до
яких віднесено платників єдиного внеску, з урахуванням видів їх економічної
діяльності. Оскільки класів ризику 67, то й розмірів соціального внеску стільки
ж, але у кожного класу свій – починаючи з 36,76 % (1 клас) і закінчуючи 49,7 %
(67 клас).
Для бюджетних установ єдиний внесок встановлюється у розмірі 36,3 %
визначеної бази нарахування. Сума єдиного внеску розподіляється за видами
загальнообов’язкового державного соціального страхування пропорційно до
сум єдиного внеску (у відсотках), які наведені у ст. 8 Закону України «Про збір
та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» [7].
Кошти державних цільових фондів обслуговуються органами Державної
казначейської служби України.
Пенсійний фонд України. Фонд є центральним органом виконавчої
влади, що здійснює керівництво та управління солідарною системо
загальнообов`язкового державного пенсійного страхування, проводить збір,
акумуляцію та облік страхових внесків, призначає пенсії та готує документи
для її виплати, здійснює виплати допомоги на поховання, контролює цільове
використання коштів [4].
Пенсійний фонд був створений у січні 1992 року, а з серпня 2003 року
Закон України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування»
передбачає перетворення Пенсійного фонду у самоврядну неприбуткову
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організацію, яка організовує та здійснює свою діяльність на підставі статуту,
що затверджується його правлінням.
Основними завданнями Пенсійного фонду України є:
– забезпечення фінансування витрат на виплату пенсій відповідно до
законів України;
– збір і акумуляція внесків, призначених для пенсійного забезпечення і
виплати допомоги;
– розширення відновлення засобів Пенсійного фонду України на основі
принципів самофінансування;
– участь у фінансуванні програм соціальної підтримки пенсіонерів,
інвалідів та інших категорій населення й у страхуванні здоров`я пенсіонерів
через страхові компанії;
– організація міжнародного співробітництва у сфері пенсійного забезпечення;
– контроль за своєчасним надходженням страхових внесків у даний фонд;
– контроль за правильним використанням засобів фонду;
– участь у підготовці пропозицій до державних програм соціального розвитку;
– участь у підготовці нормативних актів, спрямованих на вдосконалення
системи пенсійного забезпечення і порядку підвищення розміру пенсій у
зв`язку зі зміною індексу споживчих цін тощо.
Бюджет Пенсійного фонду формується передусім за рахунок коштів,
що вносять роботодавці. Підприємства, установи та організації незалежно від
форм власності та господарювання, особи, які наймають для роботи громадян
за угодами, а також ті, що ведуть підприємницьку діяльність, засновану на
особистій власності фізичної особи та виключно її праці, релігійні громади
сплачують страхові внески до Пенсійного фонду у розмірах, установлених
чинним законодавством.
Відрахування до Пенсійного фонду відносять на собівартість продукції, а
в бюджетних установах це передбачено окремою статтею кошторису – на
утримання установи.
Крім того, до надходжень фонду належать обов’язкові страхові внески
громадян, які працюють, а також кошти державного бюджету на виплату
окремих видів пенсій та допомоги, добровільні внески та пожертвування
підприємств, організацій, населення, інші надходження.
Пенсійний фонд України має право вести комерційну діяльність і
отримувати доходи від розміщення тимчасово вільних коштів фонду.
Зокрема, Пенсійний фонд має право:
– вкладати кошти у коротко- та довгострокові кредити, цінні папери
державних органів, акціонерних товариств, фондових і товарних бірж, до
комерційних банків;
– створювати підприємства, брати участь у комерційних структурах
(банки, страхові компанії, торгові дома, спільні підприємства, акціонерні
товариства тощо);
– проводити грошово-речові лотереї, благодійні вечори, рекламноінформаційні заходи (благодійні теле- та радіопрограми, спеціальні випуски у
періодичній пресі).
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Кошти Пенсійного фонду України використовуються на фінансування
таких заходів:
– виплата пенсій за віком (у тому числі працюючим пенсіонерам), за
інвалідністю, у разі втрати годувальника, за вислугу років, соціальних та інших
пенсій, установлених законодавством України;
– виплата допомоги з догляду за дитиною і щомісячної допомоги на
кожну дитину до досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством;
– підвищення пенсій у зв’язку зі зміною індексу споживчих цін і
зростанням заробітної плати;
– реалізація державних, регіональних і обласних програм соціальної
підтримки пенсіонерів, інвалідів, дітей та інших категорій населення;
– забезпечення поточної діяльності та утримання органів управління фонду;
– відтворення коштів фонду, зміцнення його матеріально-технічної бази;
– проведення масово-роз’яснювальної роботи.
Бюджет Пенсійного фонду затверджується Кабінетом Міністрів України.
Тимчасово вільні кошти при відсутності заборгованості з виплати пенсій
можуть бути використані фондом винятково на придбання державних цінних паперів.
Кошти пенсійного фонду зараховуються на єдиний рахунок Пенсійного
фонду і зберігаються на окремих рахунках територіальних органів Пенсійного
фонду в уповноваженому банку.
Величина
ресурсів
пенсійного
забезпечення
визначається
наступними причинами:
а) демографічними:
– середня тривалість життя та її динаміка;
– кількість осіб пенсійного віку;
– чисельність працездатного населення та ін.
б) економічними:
– економічний стан країни в цілому;
– співвідношення рівнів заробітної плати і пенсії;
– надбавки за стаж, умови роботи та ін;
– наявність і питома вага осіб, що мають право на пільги при визначенні
рівня пенсійного забезпечення.
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
здійснює управління загальнодержавним соціальним страхуванням у зв`язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.
Фонд є некомерційною самоврядною організацією, що здійснює захист
прав громадян на отримання матеріального забезпечення та соціальних послуг
у разі:
– тимчасової непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною,
дитиною-інвалідом, хворим членом сім’ї);
– вагітності та пологів, народження дитини;
– необхідності догляду за малолітньою дитиною;
– смерті громадянина або члена його сім’ї.
Гарантом діяльності Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності є держава [5].

10

Джерелами доходів бюджету Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності є:
– страхові внески роботодавців;
– страхові платежі найманих працівників;
– страхові платежі осіб, які забезпечують себе роботою самостійно
(особи, які займаються підприємницькою, адвокатською, нотаріальною,
творчою та іншою діяльністю, пов’язаною з одержанням доходу безпосередньо
від цієї діяльності);
– страхові платежі громадян України, які працюють за межами України;
– донараховані страхові внески, пеня і штрафи;
– благодійні внески підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;
– асигнування з Державного бюджету України;
– інші надходження.
Соціальне страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності,
що гарантується державою, передбачає:
– матеріальне забезпечення громадян у зв`язку з втратою заробітку
внаслідок тимчасової втрати працездатності (включаючи догляд за хворою
дитиною, дитиною-інвалідом, хворим членом сім`ї), вагітності та пологів,
догляду за малолітньою дитиною;
– часткову компенсацію витрат, пов`язаних із народженням дитини,
смертю застрахованої особи або члена її сім`ї;
– надання соціальних послуг за рахунок бюджету Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності, що формується шляхом
сплати внесків власником або уповноваженим ним органом, громадянами, а
також за рахунок інших джерел, передбачених законодавством.
Кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності спрямовуються на:
– виплату застрахованим особам допомоги у зв’язку з тимчасовою
непрацездатністю, вагітністю та пологами, у разі народження дитини та по
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на поховання;
– фінансування санаторно-курортного лікування та оздоровлення
застрахованих осіб і членів їх сімей;
– утворення резерву страхових коштів у розрахунку на місяць для
фінансування матеріального забезпечення застрахованих осіб;
– забезпечення поточної діяльності та утримання органів Фонду,
розвиток його матеріально-технічної бази.
Управління Фондом здійснюють правління і виконавча дирекція Фонду.
Фонд є некомерційною самоврядною організацією.
Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття є важливим атрибутом ринкової економіки.
Він створюється на державному та регіональному рівнях.
Метою створення фонду є сприяння забезпеченню ефективної зайнятості,
запобігання безробіття, створення нових робочих місць та інше.
Джерелами формування коштів Фонду є:
– страхові внески страхувальників – роботодавців;
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– страхові внески застрахованих осіб;
– асигнування з Державного бюджету;
– суми фінансових санкцій і адміністративних штрафів;
– благодійні внески підприємств, організацій, установ та фізичних осіб;
– інші надходження.
Кошти Фонду використовуються на:
– виплату допомоги у зв’язку з безробіттям;
– фінансування витрат на перекваліфікацію робітників і службовців;
– фінансування витрат на працевлаштування;
– фінансування витрат на утримання та забезпечення діяльності
виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів, розвиток матеріальної та
інформаційної бази;
– створення резерву коштів Фонду.
Фонд є некомерційною самоврядною організацією. Кошти фонду не
включаються до складу Державного бюджету України і не можуть бути
використані на будь-які інші цілі. Держава є гарантом забезпечення
застрахованих осіб та надання їм відповідних соціальних послуг [1].
Фонд соціального страхування від нещасних випадків був створений
на підставі Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.1999 р. № 1105XIV. Метою цього Фонду є проведення профілактичних заходів з охорони
праці, відновлення здоров'я та працездатності потерпілих на виробництві від
нещасних випадків, відшкодуванням їм завданої матеріальної та моральної
шкоди [5].
Страхування від нещасного випадку може бути обов’язковим і
добровільним.
Обов’язковому страхуванню підлягають:
– особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту);
– учні та студенти навчальних закладів, клінічні ординатори, аспіранти,
докторанти, залучені до будь-яких робіт;
– особи, які утримуються у виправних, лікувально-трудових, виховнотрудових закладах та залучаються до трудової діяльності на виробництві.
Добровільно, за письмовою заявою, можуть застрахуватися:
– священнослужителі, церковнослужителі та особи, які працюють у
релігійних організаціях на виборних посадах;
– особи, які забезпечують себе роботою самостійно;
– громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності.
Фінансування Фонду соціального страхування від нещасних
випадків здійснюється за рахунок:
– внесків роботодавців;
– прибутку від розміщення тимчасово вільних коштів Фонду на
депозитних рахунках;
– штрафних санкцій за порушення законодавства з безпеки праці;
– добровільних внесків;
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– інших надходжень.
Використовуються кошти Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на:
– виплату пенсії по інвалідності;
– виплату пенсії у зв’язку з втратою годувальника;
– виплати втраченого заробітку;
– виплати одноразової допомоги потерпілому і членам сім’ї потерпілого;
– фінансування витрат на медичну і соціальну допомогу потерпілим.
Управління коштами здійснює некомерційна самоврядна організація –
Фонд соціального страхування від нещасних випадків, який діє під контролем
держави, представників застрахованих осіб і роботодавців.
Збори на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, на
соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності, на соціальне
страхування на випадок безробіття, на соціальне страхування від нещасних
випадків сплачуються одночасно з одержанням засобів на оплату праці в
установах банків.
У випадку недостачі коштів на оплату праці в платника зборів і виплати
зборів в повному обсязі видача засобів на оплату праці і плата зборів
здійснюється в пропорційних розмірах.
Суми вчасно не сплачених зборів на загальнообов`язкове державне
пенсійне страхування, на соціальне страхування з тимчасової втрати
працездатності, на соціальне страхування на випадок безробіття, на соціальне
страхування від нещасних випадків вважається простроченою заборгованістю і
стягується з нарахуванням пені, що нараховується на суму заборгованості за
кожний прострочений день платежу в розрахунку 120 % річних від облікової
ставки НБУ, що була в період наявності недоїмки.
3. Недержавні фінансові фонди
За рахунок державних фондів цільового призначення держава виконує
лише основні функції, а допоміжні і додаткові, а також функції суто
комерційного характеру виконуються виробничими та громадськими
структурами, а держава може частково фінансово підтримувати ці структури.
Однією із таких структур є недержавні пенсійні фонди (НПФ). Вони є
індикаторами добровільного пенсійного страхування, які залучають на
добровільних засадах внески юридичних та фізичних осіб з метою формування
фонду пенсійних накопичень, з якого здійснюються додаткові пенсійні виплати
учасникам фонду, що дозволяє підвищити рівень пенсійного забезпечення
громадян [8]. Діяльність НПФ регулюється Законом України «Про недержавне
пенсійне забезпечення» (2003 р.), «Про фінансові послуги та держане
регулювання ринків фінансових послуг» (2001 р.) та іншими.
НПФ можуть утворюватись як відкриті пенсійні фонди, корпоративні
пенсійні фонди та професійні пенсійні фонди.
До доходів фонду входять:
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– частина інвестиційного прибутку, отриманого від пенсійних внесків,
що розміщені на іменних пенсійних рахунках, котрі залишаються в
розпорядженні фонду і є його власністю. Вона визначається у відсотках від
суми прибутку, встановлюється відповідно до умов пенсійного договору і
складає 20–25 %;
– комісійні збори, що встановлюються у відсотках від суми першого
пенсійного вкладу вкладника, якщо це передбачено умовами договору;
– доходи з обороту власних засобів пенсійного фонду;
– надходження з інших джерел не заборонених законодавством.
Недержавні пенсійні фонди надають послуги:
– складання договору про додаткове пенсійне забезпечення громадян;
– відкриття іменних пенсійних рахунків учасників;
– розміщення пенсійних внесків на депозитних рахунках;
– регулярне ознайомлення учасників з розміром пенсійного
нагромадження;
– здійснення пенсійних виплат;
– надання послуг додаткового пенсійного забезпечення працівникам
підприємств (трудові пенсії);
– одноразові пенсійні виплати;
– виплата всієї накопиченої на рахунку учасника суми протягом
декількох років;
– комбіновані виплати;
– виплати з інвалідності.
НПФ можуть здійснювати такі види пенсійних виплат:
– пенсія на певний строк;
– одноразова пенсійна виплата.
НПФ користується послугами адміністратора (юридичної особи),
компанії з управління активами, банку-зберігача, аудитора на договірних
умовах з Радою фонду.
Благодійні фонди, діяльність яких регламентується Законом України
«Про благодійництво та благодійні організації» від 16.09.1997 р. № 531/97-ВР
Важливим чинником підтримки життєвого рівня населення,
народжуваності, виховання дітей, творче обдарованої молоді, медичного
обслуговування, допомоги малозабезпечених верств населення є гуманітарна
допомога, що надається різноманітними благодійними та релігійними
організаціями.
Благодійні організації утворюються і діють за територіальним принципом
і поділяються за своїм статусом на всеукраїнські, місцеві та міжнародні.
Благодійництво, благодійна діяльність здійснюються у таких основних
напрямах:
– сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних,
місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціальноекономічного становища;
– поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги,
сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів,
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інших осіб, які потребують піклування, а також подання допомоги особам, які
через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних
інтересів;
– подання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного
лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних
конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам репресій, біженцям;
– сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм,
подання допомоги вчителям, вченим, студентам, учням;
– сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм
національно-культурного розвитку, доступові всіх верств населення, особливо
малозабезпечених, до культурних цінностей та художньої творчості;
– подання допомоги талановитій творчій молоді;
– сприяння охороні і збереженню культурної спадщини, історикокультурного середовища, пам'яток історії та культури, місць поховання;
– подання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової
інформації, інформаційної інфраструктури;
– сприяння розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної
справи;
– сприяння розвитку охорони здоров'я, масової фізичної культури,
спорту і туризму, пропагування здорового способу життя, участь у поданні
медичної допомоги населенню та здійснення соціального догляду за хворими,
інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через
свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки
та піклування;
– сприяння захисту материнства та дитинства, подання допомоги
багатодітним та малозабезпеченим сім'ям.
Конкретні напрями благодійництва та благодійної діяльності
визначаються благодійниками і статутами (положеннями) благодійних
організацій.
Благодійні фонди – це особлива форма організації фінансових відносин,
яка характеризується виключно добровільними надходженнями коштів для
створення фондів і використання наявних коштів на благодійні цілі.
Благодійні фонди, як правило, функціонують на правах юридичної особи
і є самоврядними суб`єктами. Метою створення їх є благодійна діяльність, що
здійснюється передусім відносно хворих та громадян пенсійного віку. Кошти
цих фондів створюються за рахунок:
– добровільних внесків, дарунків, відрахувань, громадських організацій,
творчих спілок, колективів підприємств, установ, окремих громадян;
– прибутку, одержаного від виробничо-господарської діяльності
організацій та підприємств, створюваних фондами;
– надходження від закордонних фондів та окремих осіб;
– доходів від заходів, що проводяться на користь фонду, лотерей,
платних послуг, видавничої та іншої діяльності.
Напрямки використання грошових коштів, що надходять у благодійні
фонди, визначаються правлінням фонду або пленумом представників
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засновників і фіксуються в кошторисі доходів та витрат. Витрачання коштів
визначається цілями створення фонду, які конкретизують статутні завдання
фонду. Головною надзвичайною рисою є витрачання коштів на безоплатній
основі з благодійною спрямованістю. В Україні зареєстровано близько 1500
таких організацій, а реальною діяльністю займається лише 200 фондів та
громадських організацій.
Благодійний Фонд «Україно! Я за тебе!» було створено у квітні 2007 р.
випускниками Тренінгового Центру «Рішення та перспективи», у 2010 р. він
набув статус міжнародного. За весь період своєї діяльності активістами Фонду
було реалізовано близько 80 благодійних проектів на загальну суму 8,5 млн. грн.
Основними напрямками діяльності Фонду є:
– онкологія;
– пологові будинки та дитячі лікарні;
– дитячі будинки та інтернати;
– екологія;
– люди похилого віку;
– захист тварин;
– будівництво та реконструкція православних храмів;
– просвітницька діяльність: організація благодійних конференцій,
семінарів, тренінгів.
Фонд «Розвиток України», філософією якого є «створюємо майбутнє».
Місія Фонду: працювати для людей, усуваючи причини актуальних
суспільних проблем; впроваджуючи найкращий досвід, накопичений в Україні
та за кордоном, створюючи унікальні системні рішення; домагаючись
максимального результату кожним своїм проектом та дією.
Завдання Фонду:
– сприяти реалізації потенціалу найбільш активної, обдарованої й
освіченої молоді як найперспективнішого ресурсу українського суспільства, а
також створити механізми підтримки найкращих працівників системи освіти;
– впроваджувати й підтримувати передові методи й технології,
закріплювати інституціональні зміни в галузі охорони здоров'я, а також
формувати відповідальне ставлення жителів України до власного здоров'я;
– співпрацювати з державою в галузі збереження національної культури
й зміцнення традицій, а також підтримувати новаторські проекти, що
забезпечують культурний прорив.
Принципи діяльності Фонду:
Прозорість – найвищі стандарти інформаційної відкритості проектів і
діяльності Фонду на всіх етапах: від прийняття рішень до підбиття підсумків.
Незалежність – відсутність кон'юнктурних і популістських мотивів у
прийнятих рішеннях.
Ефективність – прагнення одержувати максимально можливий
соціальний ефект від вкладених сил і коштів, об'єднання своїх і партнерських
зусиль.
Професіоналізм – професійна експертиза, професійне виконання й
професійна координація всієї роботи.

