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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Бюджети та бюджетна система формуються у державі

для виконання апаратом управління держави декількох не$

обхідних країні функцій. А саме: бюджети є інструментом
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FEATURES OF FUNCTIONING OF THE SYSTEM OF BUDGETARY MANAGEMENT IN EU

У статті розглядаються особливості бюджетного менеджменту в ЄС. Визначено, що оскільки

Україна підтримує євроінтеграційний напрям розвитку, вивчення особливостей використання

інструментів бюджетного менеджменту в країнах ЄС є надзвичайно актуальним і необхідним з ог%

ляду на нагальність адаптації вітчизняної бюджетної системи до європейських стандартів. Наве%

дено основні передумови управління формуванням та використання бюджетних ресурсів об'єднан%

ня. Наведено основні принципи, які лежать в основі бюджетної політики ЄС. Надано характеристи%

ку та розкрито зміст принципів побудови бюджетного менеджменту в країнах ЄС. У статті стверд%

жується, що процеси функціонування системи бюджетного менеджменту в країнах ЄС постійно

удосконалюються, особливо в умовах фінансової нестабільності та зростання кількості зовнішніх

загроз для економічної та фінансової безпеки об'єднання. Проаналізовано основні аспекти бюд%

жетної дисципліни як основи бюджетного менеджменту в країнах ЄС. Виділено роль бюджетного

процесу та бюджетного контролю в управлінні бюджетом країн ЄС в умовах світової фінансової

кризи. У статті зроблено висновок, що особливістю бюджетного менеджменту ЄС є розробка "Ба%

гаторічних фінансових рамок", які є лімітом витрачання бюджетних коштів на попередньо визна%

чені цілі. Дотримання принципів фінансування пріоритетних програм, а також контроль за їх вико%

нанням є передумовою ефективності бюджетного менеджменту в ЄС.

The features of budgetary management in EU are examined in the article. Certainly, that as Ukraine

supports eurointegration direction of development, study of features of the use of instruments of

budgetary management in the countries of EU is extraordinarily actual and necessary taking into account

urgency of adaptation of the home budgetary system to the European standards. Basic pre%conditions

of management of forming and use of budgetary resources of association were brought. Basic principles,

that are the basis of fiscal policy of EU, were brought. Description is given and maintenance of principles

of construction of budgetary management in the countries of EU was exposed. The processes of

functioning of the system of budgetary management in the countries of EU improve constantly, especially

in the conditions of financial instability and increase of amount of external threats for economic and

financial security of association, were established in the article. The basic aspects of budgetary discipline

as bases of budgetary management in the countries of EU were analysed. The role of budgetary process

and budgetary control in the management of budget of countries of EU in the conditions of world financial

crisis was distinguished. In the article was done conclusion, that the feature of budgetary management

of EU is development of the "MFF" that are the limit of expense of budgetary facilities on preliminary

certain goals. Observance of principles of financing of the foreground programs, and also control after

their implementation is pre%condition of efficiency of budgetary management in EU.
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фінансового забезпечення умов діяльності для самого апа$

рату управління, оскільки кожна діяльність потребує пев$

них витрат, і в першу чергу, в грошовому еквіваленті. По$

друге, через систему бюджетів країни фінансуються ті на$

прями діяльності і сегменти економіки, які є пріоритетни$

ми лише з боку держави. По$третє, система бюджетів дер$
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жави фінансово підтримує галузі, що є пріоритетними для

соціально$економічного розвитку, а також бере участь у

вирішенні завдань міждержавних економічних відносин.

По$четверте, бюджет виконує регуляторну функцію,

підтримуючи інноваційний шлях розвитку країни. Оскіль$

ки Україна підтримує євроінтеграційний напрямок розвит$

ку, вивчення особливостей використання інструментів бюд$

жетного менеджменту в країнах ЄС є надзвичайно акту$

альним і необхідним з огляду на нагальність адаптації

вітчизняної бюджетної системи до європейських стан$

дартів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, ДЕ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ, ВИДІЛЕННЯ
НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧЕНЕ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідженню проблем адаптації зарубіжного досвіду

функціонування державних фінансів та бюджетної систе$

ми зокрема присвячено праці як вітчизняних, так і зарубі$

жних учених, серед яких відзначимо: А. Білоус, Ш. Блан$

карт, С. Боринець, І. Боярко, В. Гуменюк, О. Дейнека,

Н. Дехтяр, К. Зарембо, В. Козюк, С. Косенко, І. Лютий,

В. Макогон, Н.Савчук, О. Снісаренко, Дж. Стігліц, В. Чу$

жиков та інших. Науковці здебільшого приділяють увагу

проблемам організації бюджетному процесу в країнах

Європейського Союзу, проте поза увагою залишились важ$

ливі питання, що стосуються систематизації визначальних

особливостей бюджетного менеджменту в країнах ЄС.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — розглянути основні аспекти функціону$

вання системи бюджетного менеджменту в країнах ЄС та

виділити його характерні особливості.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Варто зазначити, що бюджетна політика держав різно$

го рівня економічного розвитку має свої особливості, пріо$

ритети та різні моделі розвитку. Так, держави, що нале$

жать до групи країн з розвиненою економікою (США, Ка$

нада, країни Західної Європи) будують свою бюджетну

політику на пріоритетах розвитку науки та освіти, поліпшен$

ня якості та обсягів соціального забезпечення, підвищен$

ня якості життя населення. А країни з перехідною економ$

ікою зосереджують увагу більше на розвитку інфраструк$

тури та на програмах активізації інноваційної діяльності [1,

с. 5].

Вагомим кроком для збалансування бюджетної сис$

теми в європейських країнах стало підписання 7 лютого

1992 р. Маастрихтського договору. Згідно з його норма$

ми країни$члени ЄС внесли значні зміни у механізм бюд$

жетного регулювання, що сприяло підвищенню рівня зба$

лансованості бюджетної системи країн та значному ско$

роченню дефіцитів державних бюджетів, особливо в

1994—1997 рр. Маастрихтським договором передбачено,

що в державах$членах, які погодилися перейти до єдиної

валюти, рівень дефіциту державного бюджету не повинен

перевищувати 3 %, а загальний державний борг — 60 %

валового внутрішнього продукту [2, с. 38]. У процесі конт$

ролю за розвитком бюджетної системи та дотриманням

бюджетної дисципліни у цих країнах Європейська Комісія

зауважувала на критерії співвідношення дефіциту держав$

ного бюджету з державними капітальними витратами.

Основними завданнями бюджетної політики держав$

членів Європейського Союзу в 90$х роках XIX ст. були зба$

лансованість бюджетної системи, стимулювання інновацій,

підтримка становлення інформаційного суспільства і ство$

рення сприятливого для ініціативи і розвитку малого та се$

реднього бізнесу середовища. Серед основних пріоритетів

фінансової політики на сучасному етапі слід віднести: стри$

мування збільшення державних витрат; зменшення подат$

кового навантаження; переорієнтація державних витрат на

інвестиції в розвиток інфраструктури; розвиток людсько$

го потенціалу; підвищення ефективності державних послуг;

забезпечення певних заходів для того, щоб скорочення за$

гального податкового тягаря не створювало передумов для

зростання дефіциту державного бюджету [2, с. 39].

Основним нормативно$правовим документом, що ре$

гулює процес реалізації бюджетної політики в країнах ЄС,

є Регламент Ради щодо фінансового регламенту, який за$

стосовується до Європейської спільноти, прийнятий 25

червня 2002 р. [3, с. 46]. З урахуванням його положень,

починаючи з 2003 р., весь бюджетний менеджмент на рівні

країн ЄС здійснюється за єдиною методологією розроб$

ки, ухвалення й виконання бюджетів, яка передбачає ви$

користання середньострокового бюджетного плануван$

ня. Такий підхід є доволі виваженим і раціональним, оск$

ільки надає можливість бюджетного фінансування цільо$

вих програм, реалізація яких виходить за межі фінансо$

вого року, а також дозволяє планувати витрати в розрізі

окремих інституцій ЄС та стратегічних і тактичних цілей

розвитку.

Зокрема Регламентом Ради визначено загальні прин$

ципи бюджетної системи ЄС, які є рекомендованими до за$

стосування країнам$членам об'єднання з метою забезпе$

чення єдності підходів щодо реалізації бюджетного менед$

жменту в частині формування обсягів та визначення струк$

тури державних видатків (табл. 1).

Як бачимо з таблиці 1, принципи функціонування бю$

джетних систем країн ЄС є зваженими і враховують спе$

цифіку бюджетного менеджменту в усіх країнах$членах

об'єднання. Витратна частина бюджету ЄС спрямована на

виконання положень засновницьких договорів Європейсь$

ких спільнот і Договору про Європейський Союз. Вона

включає витрати на реалізацію всіх секторальних політик

ЄС, витрати на спільну зовнішню й політику безпеки, пол$

іційну та судову співпрацю та інші. При цьому у бюджеті

ЄС витрати групуються за інституціями, які в бюджетному

процесі прийнято називати секціями з поділом на глави,

розділи, статті та пункти. Глави і розділи виділяються відпо$

відно до стратегічних і тактичних цілей соціально$економ$

ічного розвитку ЄС, а статті та пункти виділяються залеж$

но від можливих форм і видів бюджетних видатків [3, с.

47].

Аналогічно до того, як бюджетний менеджмент забез$

печує ефективне функціонування бюджетної системи в

цілому, бюджетна процедура покликана забезпечити прий$

няття й виконання бюджету — ключового компонента бюд$

жетної системи. Бюджетна процедура в ЄС складається з

декількох етапів (рис. 1). Головними специфічними харак$

теристиками бюджетної процедури Європейського Союзу

є особливий статус і функції його інституцій та існування

інституту багаторічного фінансового планування (фінансо$

вих перспектив).

Розглянемо усі етапи бюджетного менеджменту в ЄС.

Згідно з принципом щорічності головним періодом бюд$

жетного планування в ЄС є фінансовий рік, який збігаєть$

ся з календарним. Однак, починаючи з 1988 р., прийняттю

річних бюджетів Спільноти передує затвердження фінан$

сової перспективи (ФП), що охоплює період 5—7 років.

Таким чином, серед чинників, що визначають розмір, струк$

туру й динаміку річного бюджету ЄС формується фінансо$

ва перспектива [6]. Такий підхід доцільно застосовувати у
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вітчизняних умовах, оскільки це дасть змогу краще управ$

ляти витратами і доходами майбутніх періодів.

Розгляд і затвердження проекту бюджету відбуваєть$

ся в Раді ЄС і Європейському Парламенті (ЄП). Після от$

римання попереднього проекту бюджету від Комісії Рада

зобов'язана прийняти рішення щодо нього й надіслати про$

ект бюджету на розгляд Парламенту не пізніше ніж до 1

жовтня року, що передує тому, у якому бюджет підлягає

виконанню. При цьому Парламенту надається обгрунтуван$

ня змін, внесених Радою до попереднього проекту бюд$

жету. Рішення приймається кваліфікованою більшістю [7].

На прийняття рішення щодо проекту бюджету, схва$

леного Радою, Парламенту надається сорок два дні (ст.

314 (4) Договору про функціонування ЄС). Якщо протягом

цього періоду він схвалює проект бюджету або не зміг

прийняти рішення більшістю складу своїх членів, бюджет

вважається прийнятим. Якщо ж ЄП приймає поправки до

проекту бюджету, він надсилається знову на розгляд Ради

й для ознайомлення Комісії. У такому випадку Голова ЄП

за згодою Голови Ради повинен негайно скликати зустріч

Погоджувального комітету. Однак, якщо протягом десяти

днів із часу надсилання їй проекту бюджету з поправками

Рада їх схвалює, Погоджувальний комітет не проводить

своїх засідань.

Відповідальність за виконання видаткової й дохідної

частин бюджету ЄС покладена на Європейську комісію.

Вона здійснює цю діяльність у співпраці з державами —

членами Союзу відповідно до норм і процедур, прописа$

них у ст. 48$87 Фінансового регламенту (ФР) та ст. 31$115

Правил виконання ФР, у межах затверджених видатків і

на основі принципу ефективного фінансового менеджмен$

ту. Статтею 53 ФР передбачаються три методи (способи)

виконання бюджету Комісією [7]:

— на централізованій основі;

— за допомогою спільного чи децентралізованого ме$

неджменту;

— через об'єднаний менеджмент із міжнародними

організаціями.

По закінченню фінансового року в бюджетній про$

цедурі настає етап кінцевої звітності й звільнення ви$

конавчого органу від зобов'язань. Річна фінансова

звітність у ЄС складається з чотирьох базових компо$

нентів: фінансові звіти інституцій та інших структур ЄС,

підготовлений Комісією консолідований фінансовий

звіт усіх інституцій і структур разом, звіти інституцій та

інших структур ЄС щодо виконання бюджету й підго$

товлений Комісією узагальнений (консолідований) звіт

інституцій та інших структур ЄС щодо виконання бюд$

жету в цілому (ст. 121 ФР). Два останні прямо стосу$

ються бюджетної процедури й звільнення Комісії від

зобов'язань [6]. Цей підхід є також цінним для Украї$

ни, оскільки системність звіту про залучені та витра$

чені кошти дозволяє краще аналізувати проблемні сфе$

ри в бюджетному менеджменті та формувати рішення

для їх вирішення.

Процеси функціонування системи бюджетного мене$

джменту в країнах ЄС постійно удосконалюються, особ$

ливо в умовах фінансової нестабільності та зростання

кількості зовнішніх загроз для економічної та фінансової

безпеки об'єднання. Відповідно до фінансової перспекти$

ви ЄС на 2014—2018 рр. пріоритетними галузями для бю$

джетного фінансування повинні бути [8, с.13]:

1. Сталий розвиток і робочі місця, прагнення змін у на$

прямі ресурсоощадної економіки знань через розвиток

досліджень, навичок і конкурентоспроможності за допо$

могою інновацій.
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Таблиця 1. Принципи бюджетної системи ЄС: вибрані статті Регламенту

Джерело: [4, с. 15; 5].
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2. Клімат та енергетика, підтримка техноло$

гічного прогресу для забезпечення енергоефек$

тивності та надійності постачання енергоре$

сурсів.

3. Глобальна Європа, сприяння підвищенню

безпеки, процвітання та солідарності у світі з на$

голосом на боротьбі з бідністю, регулюванні

міграції та посиленні співпраці з європейськи$

ми сусідами.

Ефективна бюджетна політика ЄС стала од$

ним із чинників стабілізації економіки країн$

членів після світової фінансової кризи 2008—

2010 рр. За оцінками, здійсненими на основі

змін у бюджетних балансах держав$членів, су$

купні обсяги державної підтримки економіки ЄС

у 2009—2010 рр., включаючи механізми авто$

матичної стабілізації (ринкові інтервенції, вип$

лати служб зайнятості тощо), сягнули 5 % ВВП

(4,5 % — у зоні євро). Це при тому, що у 2008 р.

Європейським планом економічного відновлення планував$

ся мінімальний рівень фіскального стимулювання обсягом

1,5 % ВВП. Фіскальні заходи, проведені ЄС та його дер$

жавами$членами у 2009 і 2010 рр., спричинили додаткове

зростання ВВП ЄС, відповідно, на 0,5—1 % і 0,3—0,6 %

[9, с. 74].

Визначальними заходами ЄС та країн$членів об'єд$

нання у 2008—2010 рр., спрямованими на стабілізацію та

відновлення економіки, були наступні:

— термінове надання Європейським інвестиційним

банком (ЄІБ) додаткових кредитів малому та середньому

бізнесу на суму 30 млрд євро через комерційні банки (15

млрд — 2009 р. і 15 млрд — 2010 р.);

— прискорення фінансування ЄІБ проектів, спрямо$

ваних на боротьбу з глобальними змінами клімату, забез$

печення енергетичної безпеки, розбудову інфраструктури,

зокрема у транскордонному вимірі. Цьому сприяло дост$

рокове, у 2010 р., збільшення статутного капіталу банку

на 60 млрд євро;

— посилення ролі Європейського банку реконструкції

та розвитку (ЄБРР) у реформуванні фінансового сектору

та приватного підприємництва в нових країнах$членах ЄС

шляхом збільшення ним щорічних обсягів фінансування

проектів на 800 млн євро;

— інвестиційне спрямування проектів у рамках пол$

ітики згуртування та реструктуризація схем їх фінансуван$

ня в результаті перенесення виплат з бюджету ЄС на більш

ранній період. Зокрема, у 2009—2010 рр. через структурні

фонди ЄС було позапланово, наперед, профінансовано

проектів і заходів на суму близько 11 млрд євро. У цілому

на 2007—2013 рр. на їх реалізацію було заплановано по$

над 350 млрд євро;

— пошук додаткових джерел фінансування інфраст$

руктурних проектів, що включають розбудову транспорт$

них, енергетичних і високотехнологічних мереж;

— стимулювання розвитку енергозберігаючих і еко$

логічно безпечних технологій, зокрема у будівництві й ав$

томобілебудівній промисловості, що позитивно впливати$

ме на конкурентоспроможність європейських підприємств

і досягнення екологічних цілей ЄС;

— підвищення попиту на енергозберігаючі товари та

послуги (зниження їх оподаткування та прийняття інших

фіскальних заходів, спрямованих на досягнення цієї мети);

— підтримка існуючих і створення нових експортних

можливостей підприємств ЄС (включаючи малі та середні)

завдяки активній політиці доступу на ринки третіх країн;

— підвищення ефективності функціонування єдиного

ринку ЄС (реалізація національних і комунітарної політик

конкуренції та захист прав споживачів) [9, с. 75].

У рамках бюджетного менеджменту відбувається

управління бюджетними фондами ЄС. Кінцева відпо$

відальність за розподіл бюджету лежить на Євро$

пейській Комісії. Тим не менш, національні уряди

країн$членів об'єднання управляють близько 80 %

коштів ЄС. У випадку, якщо кошти були витрачені не

за цільовим призначенням, Європейська Комісія пра$

цює з країнами ЄС (реципієнтами), що повинні повер$

нути нераціонально витрачені кошти. Для забезпечен$

ня прозорості, організації та компанії, які отримують

фінансування ЄС роблять публічні звіти. Бюджет ЄС,

як правило, використовується для фінансування

близько 6 груп витрат [10].

Особливістю бюджетного менеджменту ЄС є те, що

один раз на 7 років ЄС приймає так звані "Багаторічні

фінансові рамки" (MFF) для бюджету. Таким чином, вста$

новлюються максимальні суми, які ЄС може витрачати

щороку на різні категорії витрат. Ці рамки також містять

угоди про джерела фінансових ресурсів та їх цільове ви$

користання. Щорічний бюджет ЄС не повинен перевищу$

вати ліміт, який визначено в MFF, а також не дозволяється

допускати дефіцит бюджету. Щодо оцінки використання

бюджетних коштів, то щороку Європейський суд аудиторів

робить свій висновок про достовірність рахунків ЄС, за$

конність і правильність основних операцій. 8 лютого 2013

р. Європейська Рада погодила нові "Багаторічні фінансові

рамки" для бюджету ЄС на період 2014—2020 рр., в яких

визначено:

1. Сукупні видатки бюджету ЄС не повинні перевищи$

ти 34 млрд євро.

2. Пріоритетними галузями для фінансування на зміну

сільського господарства стала галузь науки та інновацій.

У нових "Багаторічних фінансових рамках" ЄС на

2014—2020 рр. визначено наступні цілі витрачання бю$

джетних коштів [11]:

1. Забезпечення робочих місць.

Громадяни, що шукають роботу, можуть розрахову$

вати на підтримку з боку майбутнього бюджету ЄС, яка за$

безпечує значний внесок у створення робочих місць у рам$

ках Європейського соціального фонду (ESF) та Європейсь$

кого фонду регіонального розвитку. Принаймні, 70 млрд

євро (в межах 10 млрд євро на рік) будуть доступні для

забезпечення громадян робочими місцями, доповнюючи

дії країн$членів ЄС в сфері подолання безробіття.

2. Розширення можливостей для молоді щодо навчан$

ня за кордоном.

Нова програма ЄС "Erasmus +" спрямована на розви$

ток навичок і можливостей працевлаштування. Бюджет

даної програми складає 15 млрд євро. Більш як 4 млн лю$
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Рис. 1. Етапи бюджетної процедури в ЄС

Джерело: [5].
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дей отримають можливість навчання, стажування та робо$

ти за кордоном. Дві третини бюджету даної програми виді$

ляється для навчання за кордоном осіб, в рамках ЄС і за

його межами. Інша частина направлена на підтримку парт$

нерських відносин між освітніми установами, молодіжни$

ми організаціями, підприємствами, місцевими та регіональ$

ними органами влади, а також на реформування освіти та

професійної підготовки та заохочення інновацій, підприє$

мництва та працевлаштування.

3. Підтримка культури.

У рамках програми "Творча Європа" буде виділено

кошти в розмірі 1,5 млрд євро для забезпечення розвитку

культурних і творчих галузей та створення нових робочих

місць.

4. Подолання розриву між наукою і національними еко$

номіками.

У межах досягнення цієї цілі виділено 80 млрд євро на

фінансування програми "Horizon 2020", яка передбачає

збільшення досліджень та інтенсифікацію інноваційного

процесу з метою поліпшення якості життя європейців та

підвищення глобальної конкурентоспроможності ЄС. Важ$

ливим аспектом даної програми є також посилення міжна$

родного співробітництва. Це дозволить ЄС підтримати

більш як 65000 дослідників. Європейський інститут інно$

вацій та технологій (EIT) в 2014—2020 рр. отримає 2,7 млрд

євро для зміцнення зв'язків між вищими навчальними зак$

ладами, науково$дослідними інституціями і бізнесом.

5. Підтримка та заохочення підприємницької культу$

ри.

Малі та середні підприємства є основою економіки

країн ЄС. Саме тому, завдяки новій програмі "Косме", вони

можуть отримати 2,3 млрд євро для підтримки їх конку$

рентоспроможності та прискорення зростання, а також

створення нових робочих місць.

6. Розвиток інфраструктури.

33,3 млрд євро буде виділено для розвитку інфра$

структури, а саме: 26,3 млрд — на розвиток транспорту;

5,9 млрд євро — на розвиток енергосистем, 1,1 млрд євро

— на розвиток інформаційних технологій. Розвиток інфра$

структури сприятиме розвитку бізнесу та створить пере$

думови для кращого функціонування всієї економіки ЄС.

7. Енергоощадна економіка.

Близько 20 % від усього бюджету ЄС будуть спрямо$

вані на проекти і, пов'язані з охороною природи та змен$

шенням витрат природних ресурсів суб'єктами підприєм$

ницької діяльності.

8. Задоволення потреб сільського господарства.

Реформування спільної сільськогосподарської по$

літики (CAP) передбачає підтримку розвитку сільськогос$

подарських галузей країн$членів. На ці цілі на 2014—2020

рр. виділено 312,7 млрд євро.

9. Відкрита і безпечна Європа для європейців.

Майбутні бюджетні витрати допоможуть стимулювати

економічний, культурний і соціальний розвиток в умовах

стабільності та безпеки.

10. Допомога найбіднішим країнам світу.

ЄС залишатиметься впливовим і ефективним партне$

ром в підтриманні миру та демократії в світі, допомагати$

ме неспроможним і бідним країнам, працюватиме для роз$

витку регіону в цілому.

Розглянемо особливості бюджетного менеджменту на

прикладі Нідерландів. Отже, Міністерства фінансів дер$

жав$членів ЄС спільно відповідають за управління та конт$

роль над ресурсами ЄС, в рамках політики аудиту централь$

ного уряду. Міністерство також координує внесок країни

в фінансове управління бюджетом ЄС; управління ЄС гран$

товими коштами в Нідерландах. Щороку міністр фінансів

країни подає національну декларацію про функціонуван$

ня бюджетного менеджменту в Європейську комісію від

імені уряду Нідерландів. Крім того, Міністерство фінансів

оформляє щорічні звіти для Європейської Комісії. Це обо$

в'язковий звіт, в якому визначено усі витрати бюджетних

коштів та їх законність у рамках спільного управління бюд$

жетом ЄС [12].

З метою забезпечення дотримання принципу розум$

ного фінансового менеджменту в ЄС функціонують систе$

ми внутрішнього і зовнішнього контролю. Функції внутрі$

шнього контролю виконують спеціальні служби внутріш$

нього аудиту, створені у структурі кожної з інституцій

Спільноти та очолювані внутрішнім аудитором [13].

Зовнішній контроль забезпечується Рахунковою палатою,

Групою з фінансових розрахунків та Європейським відом$

ством щодо боротьби з шахрайством (OLAF).

Уповноважений розпорядник за делегуванням несе

відповідальність за надійний та ефективний фінансовий ме$

неджмент, формування адекватної й ефективної системи

контролю, спрямованої на забезпечення законності та ста$

більності фінансування діяльності очолюваного ним

підрозділу, звітність [14].

Внутрішній аудитор несе відповідальність перед інсти$

туцією за верифікацію (підтвердження) належного вико$

нання нею бюджету та дотримання бюджетних процедур.

Внутрішній аудитор уповноважений проводити незалежні

перевірки якості бюджетного менеджменту й контролю,

надавати уповноваженим розпорядникам і головному бух$

галтеру рекомендації щодо покращення умов виконання

фінансових операцій (політик, програм, заходів) і дотри$

мання принципу ефективного бюджетного менеджменту

[15].

Принцип прозорості має забезпечувати прозорість

процедур формування й виконання бюджету, а також про$

цедури представлення фінансової звітності. Один зі спо$

собів забезпечення дотримання цього принципу — публі$

кування бюджету та поправок до нього в Офіційному вісни$

ку ЄС. Опублікування бюджету здійснюється протягом

трьох місяців із дати проголошення його прийнятим Голо$

вою Європейського парламенту. У Віснику також публіку$

ються зведені бухгалтерські звіти й звіти з бюджетного та

фінансового менеджменту кожної з інституцій ЄС [7, ст.

29].

Отже, важливі функції контролю за дотриманням бюд$

жетно$фінансових принципів і бюджетного законодавства

під час виконання бюджету ЄС здійснюють Європейське

управління із боротьби із шахрайством (OLAF), Управлін$

ня з дисциплінарних розслідувань Комісії та деякі інші

підпорядковані Комісії структури. Зовнішній аудит забез$

печується Європейською палатою аудиторів.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗРОБОК
У ДАНОМУ НАПРЯМКУ

Таким чином, в основі функціонування фінансової сис$

теми ЄС лежать загальні та спеціальні принципи. Перші при$

таманні усім сферам європейської інтеграції, а другі — лише

бюджетно$фінансовій сфері Спільноти. Усі вони зафіксо$

вані в правових актах ЄС. Серед спеціальних принципів слід

виділити: принципи єдності і бюджетної точності, принцип

щорічності, принцип рівноваги, принцип розрахункової оди$

ниці, принцип універсальності, принцип специфікації, прин$

цип розумного фінансового менеджменту та принцип про$

зорості. Бюджетна політика країн ЄС формується під впли$

вом історичних і національних особливостей, соціально$

економічної та політичної ситуації, стратегії соціально$еко$

номічного розвитку країни і обумовлює різний ступінь і

рівень перерозподілу ВВП через бюджет, пріоритетність на$

прямків бюджетного фінансування, додержання принципів
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збалансованості бюджетних доходів і видатків. Визначаль$

ною є також особливість участі країн$членів у розподілі бюд$

жету ЄС. На прикладі Нідерландів бачимо, що поряд з відпо$

відальністю покладеною на виконання бюджету перед ЄС,

країна має достатньо прав і може вільно розпоряджатися

власними фінансовими активами.

Отже, особливістю бюджетного менеджменту ЄС є

розробка "Багаторічних фінансових рамок", які є лімітом

витрачання бюджетних коштів на попередньо визначені

цілі. Дотримання принципів фінансування пріоритетних

програм, а також контроль за їх виконанням є передумо$

вою ефективності бюджетного менеджменту в ЄС.
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