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Постановка проблеми. Перехід України на ринкові відносини потребує 
докорінної перебудови обліку та статистики. Але зробити це миттєво просто 
неможливо. Цей процес має тривалий еволюційний характер. Для того щоб 
прискорити його, не порушуючи внутрішньої сутності, необхідно засвоїти 
практичний досвід, накопичений країнами з розвинутою економікою, та 
запровадити міжнародні стандарти обліку і статистики, з урахуванням 
позитивного національного досвіду.  

Основними завданнями у вирішенні даної проблеми є: виявлення на цій 
основі шляхів удосконалення СНР; зясуванні орієнтирів, яких повинен досягти  
національний макроекономічний облік згідно світових вимог та виробленні та 
забезпеченні реалізації пріоритетних напрямків подальшого застосування СНР у 
сфері господарського механізму. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичну основу наукового 
аналізу проблеми складають  праці вчених, які досліджували  загальні питання 
СНР та висвітлювали проблеми її становлення в Україні, а саме  праці В.Д. 
Базилевича, Л.О. Баластрика, С.Будаговської, Р.М.Моторина, Б.Т. Рябушкіна та 
багатьох інших вчених і спеціалістів. Разом з тим процеси,що відбуваються в 
останні роки в економіці взагалі та у сфері макроекономічного обліку зокрема,а 
також орієнтація України на економічну інтеграцію у світовий 
простір,потребують подальшого дослідження перспектив розвитку СНР та її 
застосування у сфері господарського механізму. 

Виклад основного матеріалу дослідження.. Комплексний аналіз сучасного 
стану застосування СНР,проведений нами на основі даних Державного комітету 
статистики України за останні  роки свідчить про те,що механізм застосування  
Системи національного рахівництва потребує удосконалення виходячи з таких 
необхідностей: 

системного моніторингу, аналізу та регулювання економічного кругообігу 
інституційної сектору (одиниці), зокрема національної (Всієї) економіки; 

системного моніторингу та аналізу динаміки та структури бюджетів 
інституційних секторів (одиниць), системи та динаміки товарних і фінансових 
потоків, утворюваних валових та чистих доходів тощо; 

системного аналізу соціально-економічної ефективності системи товарно-

фінансових потоків; 
дослідження окремих аспектів відтворення галузей та інституційних секторів 

(в рамках того чи іншого макроекономічного агрегату); 
цілеспрямованої координації економічного кругообігу, підтримки рівноваги 

та якісних характеристик відтворення в рамках різних інструментаріїв та інше. 
Одночасно виявлено,що деталізований моніторинг та аналіз економічного 

кругообігу, взаємодії інституційних секторів національної економіки можливий за 
рахунок досконалої форми представлення економічної інформації інституційних 
секторів та відповідної системи фінансових потоків. Вважаємо досить важливо 
вивчати особливості відтворення інституційних секторів та систему фінансових 
потоків між ними в рамках річних циклів, поведінку учасників ринку, 
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ефективність етапу виробництва в різних інституційних секторах, динаміку та 
структуру виробництва тощо. Сума відповідних агрегатів показників фінансових 
потоків  інституційних секторів національної економіки дозволяє сформувати 
показники національного рівня, і таким чином вивчати економічний кругообіг 
інституційних секторів в контексті економічного кругообігу національної 
економіки, динаміку макроекономічних агрегатів інституційних секторів в 
структурі того чи іншого макроекономічного агрегату національної економіки. 
Особливо це стосується сукупного попиту і сукупної пропозиції товарів і послуг, 
виробництва, формування валових та чистих доходів . 

Результати економічних досліджень свідчать,що  економічне зростання є 
наслідком попереднього відновлення рівноваги, зміцнення її якісних 
характеристик,а отже економічне зростання в Україні  слід розглядати не лише в 
контексті позитивної динаміки макроекономічних показників СНР, а ще  за 
допомогою рішень, які дозволять розширити внутрішній споживчий попит та 
забезпечити високі темпи росту у відповідних галузях економіки. Тому 
вважаємо,що зменшення бартерних операцій та зростання грошових платежів в 
паливо-енергетичному секторі, дозволить зменшити частку тіньової економіки та 
збільшити надходження до бюджету.. Вважаємо, що такий підхід дозволяє поряд з 
традиційними напрацюваннями методології СНР та діючою Концепцією розвитку 
і застосування СНР , органічно доповнювати її новітніми розробками (в сфері 
туризму, екологічні рахунки, рахунки розвитку тощо), розширювати 
методологічну базу національних рахунків. 

Це дозволяє відповідно розширювати систему моніторингу та аналізу 
економічного кругообігу, органічно інтегрувати її у світовий економічний 
простір. Аналіз процесів відтворення за рахунок методики СНР слід здійснювати, 
аналізуючи темпи росту певних макроекономічних агрегатів, структуру доходів та 
витрат відповідних рахунків, темпи їх росту (спаду) щодо попереднього періоду. 
Якісні зміни також характеризуються динамікою валових та чистих доходів, їх 
пропорціями, структурними змінами у ВВП.  

Необхідно удосконалити і посилити актуальність аналізу та моніторингу 
економічного кругообігу в рамках СНР в цілях проектування рівноваги 
відтворення інституційних секторів (підсекторів, одиниць), налагодження 
розподільчих та перерозподільних операцій між інституційними секторами . 

Протягом останніх років в зарубіжній економічній літературі досить часто 
зустрічається критика традиційних монетарних показників, джерелом яких є 
система первісного бухгалтерського обліку, як основи для прийняття 
управлінських рішень на макрорівні. Ця критика спрямовується на 
ретроспективний характер  показників первісного обліку, що значно зменшує 
їхню цінність для прийняття стратегічних управлінських рішень в процесі 
господарювання. Впродовж 1980-90-х років про це писали К.Мерчант, 
Б.С.Чакраварті, Дж.Деарден, Р.С.Каплан, Д.П.Нортон. Крім того, показники, які 
формуються в середовищі традиційного первісного обліку, протягом останніх 
років значною мірою втратили цінність для менеджменту та зовнішніх інвесторів. 
Наприклад, бухгалтерський баланс з точки зору інвесторів є корисним джерелом 
інформації тоді, коли балансова вартість активів хоча б приблизно корелює з 
ринковою вартістю. Насправді ці показники досить суттєво не збігаються, 
пояснюється це зростанням ролі нематеріальних активів, таких як 
інтелектуальний капітал, репутація, незавершені науково-дослідницькі розробки 
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тощо. Вважаємо, відсутність методологічної оцінки нематеріальних активів, 
непристосованість стандартів обліку до розв'язання проблеми відображення 
нематеріальних активів у балансі - одна з головних причин пошуку нових засобів і 
показників оцінки ефективності діяльності окремого суб'єкту господарювання, 
який має прямий вплив на загальну економічну ефективність країни. 

Мікро- та макроекономічна інформація, як і будь-яка економічна інформація, 
як правило, подаються у формі таблиць. Табличне представлення інформації 
дозволяє структурувати її, визначити взаємозв'язки та співвідношення, 
аналізувати від мікро- до макрорівня. Наприклад, макроекономічна інформація 
дозволяє не лише аналізувати відтворювальні процеси на мікрорівні, зокрема, 
визначити ефективність господарювання інституційної одиниці, але і є основою 
для формування макроекономічних агрегатів, в т.ч. ВВП, індивідуального та 
колективного споживання, інвестицій, заощаджень тощо. Бухгалтерський облік та 
СНР об'єднує також і чисто методологічна сторона. Це проявляється в аналогії 
реєстрації господарських операцій - використанні принципу подвійного запису, 
кореспонденції рахунків і принципів побудови бухгалтерського балансу. На 
думку одного із відомих сучасних спеціалістів з національного рахівництва, «це 
не тільки технічний прийом, але і та важлива сходинка, яка привела статистику 
національного доходу до системи національних рахунків» [159]. Міжнародні 
стандарти мікро- і макроекономічного обліку ґрунтуються на єдиній 
методологічній основі, що дозволяє економічний принцип функціонування 
інституційної одиниці поширити на інституції ринкової економіки – інституційні 
сектори, галузі економіки, регіони, національну економіку в цілому 

Як вже відмічалося, мета національного рахівництва – упорядкування 
інформації про різні аспекти економічного життя, щоб виявити загальну картину 
та головні наслідки економічного процесу, а також структури економіки. Це 
досягається за допомогою класифікації СНР. Брак інформації щодо низки 
показників і груп, господарських одиниць, істотні відмінності в національних 
стандартах бухгалтерського обліку та класифікаціях створюють труднощі у 
побуті СНР, яка б повністю відповідала пред’явленим вимогам. 

Зважаючи на тісні аналітичні зв’язки між первісним бухгалтерським обліком 
господарських операцій та  головними показниками СНР, необхідно 
систематично працювати над ними ,забезпечувати  взаємозв’язок та достовірність 
інформаційних джерел їх формування. Розробляючи  національні рахунки, 
доцільно використовувати  зарубіжний досвід та приділяти увагу їх 
інформаційному забезпеченню. Для інформаційного забезпечення СНР необхідно 
провести комплексний розгляд методології , принципів побудови  та 
функціонування національної економічної інформації,яка формує  СНР. 

 Цілеспрямована підтримка пропорцій соціально-економічного розвитку 
господарського механізму, удосконалення системи міжбюджетних відносин 
потребує відповідного дослідження макроекономічних пропорцій, ґрунтуючись на 
методологічних засадах функціонування  СНР як надійного інструмента обліку  
національних господарських операцій . 

Узагальнення концепції національного рахівництва в системі господарського 
механізму має підвищити ефективність економічного обліку відповідно до 
міжнародних рекомендацій.  

Формування інституційної інфраструктури зумовлює трансформацію 
економічного планування – від командно-адміністративного до бюджетно-
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фінансового на рівні інституційних секторів  та одиниць. Стабільність 
національної валюти, зовнішньоекономічних потоків визначають головні чинники 
стабільності національної економіки в цілому. Відсутність цілеспрямованих 
стабілізаційних бюджетно-фінансових заходів на початку 90-х років та системи 
економічних реформ віднесли на тривалий термін введення національної 
грошової одиниці та сприяли високим темпам інфляції, подальшій деградації 
товаровиробництва та сфери послуг, бюджетно-фінансової політики 
інституційних одиниць, практичній ліквідації системи соціального захисту. 

Реалізація  політики в галузі інформатизації національного рахівництва 
повинна здійснюватися шляхом застосування єдиної інтегрованої інформації) 
України та управління процесами в ньому. На особливу увагу заслуговує 
діяльність суб’єктів інформаційного простору щодо генерації, розповсюдження та 
використання інформаційних ресурсів з метою підвищення ефективності різних 
видів економічної діяльності. Важливого значення в цьому набуває якість, 
повнота і вірогідність одержуваної інформації, надійність її джерел. 

Сучасний стан економки України характеризується як тривалий період 
реструктуризації і є нестаціонарним етапом її розвитку з частими змінами 
структури і функцій органів державного управління. Таке становище вимагає 
реорганізації системи інформаційного забезпечення органів управління в державі 
з застосуванням усіх можливих  ресурсів інтеграційного інформаційного 
забезпечення. 

Підсумовуючи відмітимо, що результати дослідження  діючої СНР показали: 
1) Склад,   зміст   і   коди   рахунків   подавалися   згідно   з   СНР-93   та 

врахуванням особливостей національного рахівництва України. 
2) Наведено методологічні пояснення, довідкові та аналітичні таблиці, 

рахунки у порівняльних цінах, перелік змін і доповнень до показників. 
3) Усі розрахунки зроблено на базі офіційної інформації, в деяких випадках - 

з використанням експертних оцінок, оскільки бракувало частини даних про 
зовнішньоекономічну діяльність та інших даних. 

4) Внесено поправки до розрахунків для усунення інфляційного впливу на 
показники національних рахунків. 

5) Внесено поправки щодо удосконалення економічних класифікацій. 
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