
 
ІV Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" 
 

 18 

УДК  336.012.23 

Бица Р. – ст. гр. МВ-31 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 
 

ББЮДЖЕТ ЄС – ФІНАНСОВА ОСНОВА УПІХУ СОЮЗУ 
 

Науковий керівник: Дячун О.Д. 
 

            Бюджет ЄС — основна фінансова база інтеграційних заходів у межах Союзу. 

Бюджет ЄС базується на дотриманні таких принципів: 

— принцип щорічності передбачає розроблення бюджету строком на один рік;  

— принцип рівноваги вимагає, щоб доходи відповідали видаткам бюджету. 

— принцип єдиної одиниці обліку полягає у тому, що бюджет складається, виконується 

та обліковується у єдиній одиниці — євро; 

— принцип універсальності передбачає незакріплення доходів бюджету за окремими 

статтями видатків. Усі доходи та видатки повною мірою включаються до бюджету ЄС 

без будь-якої прив'язки між собою; 

— принцип цільового характеру видатків потребує, щоб кожна сума асигнувань мала 

власне конкретне призначення й обґрунтування; 

— принцип ефективного фінансового управління полягає у врахуванні 

закономірностей функціонування економіки з метою досягнення ефективності 

формування та використання ресурсів бюджету ЄС; 

— принцип прозорості, відповідно до якого гарантується надання повної та точної 

інформації про складання й виконання бюджету. 

           Пріоритетами бюджету Європейського Союзу на 2011 рік стали оздоровлення 

економіки, підтримка молоді та розвиток інфраструктури. З 142,6 млрд. євро близько 

64,4 млрд. планується витратити на підтримку економіки. У свою чергу на 

фінансування ініціатив стратегії "Європа 2020" виділено 57,9 млрд. євро.  

Обсяг коштів на активні проекти досягне 42,5 млрд. євро. На ці кошти планується 

проводити економічні реформи, забезпечуючи більш інтенсивне зростання і створення 

робочих місць. Більше 1 млрд. євро буде виділено на проекти в сфері енергетики, в 

тому числі заходи щодо зниження викидів СО2 та розвитку вітряних установок. 500 

млн. євро буде витрачено на забезпечення сільських районів інтернетом.  

 Обсяг фінансування захисту середовища складе 333 млн. євро.  Істотно збільшаться 

порівняно із бюджетом 2010 витрати на дослідження і розвиток технологій а програма 

конкурентоспроможності та інновацій зросте на 3,3% (до 0,5 млрд. євро). На програму 

освіти планується виділити 1,1 млрд. євро (2,6%), що дозволить забезпечити 

стипендіями 200 000 студентів програми Erasmus. Програма "Молодь в дії" отримає 127 

млн. євро (1,6%), які підуть на збільшення зайнятості.  На 12,8% зросте фінансування 

програм у сфері свободи, безпеки та законності. Крім того, з нагоди другого року свого 

існування, головний проект ЄС за системою супутникової навігації "Галілео" отримає 

додаткові 8% фінансування (всього 0,9 млрд. євро). Згідно бюджету пропонується 

ввести мораторій на набір нового персоналу в служби ЄС в Брюсселі. На скороченні 

пенсій відставним чиновникам і функціонерам ЄС передбачається заощадити 22 млн. 

євро. Загальноєвропейський бюджет формують за рахунок відрахувань кожної з 27 

країн ЄС в розмірі приблизно 1% національного ВВП. Найбільшим донором бюджету 

Європи є Німеччина, частка якої складає 20%.  


