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Постановка проблеми. Перспективи сві-
тової економіки визначаються характером 
переходу до нового стану розвитку методики 
обліку національних показників: від індустрі-
альної стадії, де домінувало велике меха-
нізоване виробництво, до постіндустріаль-
ного, де значне місце займає сфера послуг, 
наука, освіта та інше. Застосування СНР в 
системі сучасного господарського механізму 
має ще не достатньо завершений характер. 
На сьогоднішній день вона дає змогу прово-
дити моніторинг, здійснювати моделювання, 
прогнозування та регулювання розвитку 
економіки, дає оцінку результатів реалізації 
державної економічної політики, також дає 
змогу зіставлення та порівняння міжнародних 
макроекономічних показників в процесі євро-
пейської інтеграції. 

Але у сучасному господарському меха-
нізмі країни має місце неформальна еконо-

мічна діяльність, «тіньова» економіка, або 
економіка, яку важко охопити статистичними 
спостереженнями. Тому проблема вдоско-
налення ефективності застосування СНР в 
системі національного господарського меха-
нізму потребує невідкладного вирішення. 
В сьогоденній практиці макроекономічного 
обліку існує ще достатньо широкий ряд про-
блем, пов’язаних з ефективністю надхо-
дження інформації від первинних джерел, 
точністю цієї інформації. Тому дослідження 
головних напрямків підвищення ефективності 
застосування Системи національних рахунків 
(далі – СНР) у сфері господарського меха-
нізму країни процесу європейської інтеграції 
набувають все більшого значення і потребу-
ють високої уваги. 

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Вітчизняні вчені неодноразово досліджу-
вали питання розвитку СНР та підвищення 
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ефективності її застосування. Здебільшого 
автори вважають за доцільне використову-
вати комплекс положень «Концепції розвитку 
СНР України» [Т.О. Остапко; Л. Левадний]. 
Для підвищення ефективності макроеконо-
мічного обліку О. Шелудько пропонує удо-
сконалити перехід від кумулятивної системи 
квартального обліку ВВП (наростаючим під-
сумком з початку року) до дискретних роз-
рахунків. Результатом досліджень польських 
науковців М. Шедока і П. Праско є щомісячна 
оцінка макроекономічних показників з ура-
хуванням величини ймовірних упущень та 
неточностей. Запозичивши досвід закордон-
них вчених існує можливість удосконалити 
національний облік згідно діючої СНР [5].

Таким чином, методики оцінки функціо-
нування СНР та підвищення ефективності її 
застосування у комплексній системі господар-
ського механізму процесу Європейської інте-
грації потребують уточнення і більш чіткого 
обґрунтування. Результати досліджень пови-
нні забезпечити достатньо наукову обґрунто-
ваність відповідних стабілізаційних заходів та 
специфіки організації СНР в Україні та країнах 
Європейського Союзу.

Стаття має за мету узагальнення й нау-
кове осмислення накопиченого в останні 
роки досвіду застосування СНР та обґрунту-
вання напрямків удосконалення макроеконо-
мічного рахівництва в процесі Європейської 
інтеграції. 

Постановка завдання. Під час дослі-
дження даної проблеми було поставлено 
завдання обґрунтувати критерії та підходи, 
на виконанні яких повинна базуватися оцінка 
ефективності функціонування СНР в системі 
сучасного господарського механізму. Сто-
совно невирішених аспектів загальної про-
блеми основні завдання включають:

1. Аналіз механізму застосування СНР в 
сьогоденній практиці господарювання.

2. Оптимізація макроекономічного обліку з 
урахуванням європейського досвіду загаль-
ної економічної теорії.

3. Забезпечення реалізації напрямків під-
вищення ефективності застосування СНР в 
сучасних умовах в процесі європейської інте-
грації.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Сучасний господарський механізм 
країни – це система зв’язків, які мають харак-
тер інформаційних потоків, управлінських 
рішень та організаційно-адміністративної 
діяльності економічних суб’єктів. Ця діяль-
ність базується на відносинах власності, 

державному законодавстві, економічних від-
носинах, які мають у своїй основі узгодження 
і підпорядкування економічних інтересів 
суб’єктів, а також стосується взаємодії вироб-
ництва, обміну і споживання на всіх рівнях 
економіки (мікро-, мезо- і макро) [1, ст. 62]. 
Господарський механізм країни складають 
безліч фірм, індивідуальних одиниць господа-
рювання. Щоб дослідити господарський меха-
нізм країни, слід «підсумувати» стан кожної 
одиниці господарювання.

Відомо, що сучасний макроекономіч-
ний облік базується на принципах СНР 
згідно постанови Кабінету Міністрів України 
(далі – КМУ) № 727 «Про впровадження сис-
теми національних рахунків». Сьогодні стан-
дарти національного рахівництва опановані в 
Україні у найістотніших елементах. Вже дове-
дено, що механізм застосування СНР у сфері 
національної економіки дозволяє вести роз-
рахунки головного показника СНР – валового 
внутрішнього продукту (далі – ВВП) на річний, 
квартальний і місячній основі, у фактичних і 
порівняльних цінах. Також здійснюються річні 
розрахунки валової доданої вартості за регі-
онами, що дає змогу визначити роль регіонів 
в економіці, проводити комплексний аналіз 
їх економічного розвитку та зіставлення еко-
номічного потенціалу як у середині країни, 
так і за її межами. Специфічною і позитив-
ною особливістю організації СНР в Україні є 
щомісячні оцінки ВВП, які є доступними для 
органів управління та громадськості вже на 
15-й день після завершення звітного періоду і 
дають змогу максимально оперативно відсте-
жувати економічну динаміку. З річною періо-
дичністю складаються рахунки виробництва, 
утворення, розподілу та використання доходу 
операцій з капіталом в інституційних секто-
рах (групах економічних суб’єктів). Таблиці 
«Витрати – Випуск» складаються за цінами 
споживачів і за так званими «основними» 
(базисними) цінами, що дає змогу аналізувати 
вплив на ціноутворення, розподіл непрямих 
податків, торгівельної і трансфертної націнок 
як за видами економічної діяльності, де здій-
снюється виробництво відповідних товарів та 
послуг, так і за напрямами їх використання. 
Скорочується термін складання національних 
рахунків, з’явилась можливість проведення 
безпосередніх структурних зіставлень макро-
економічних показників в Україні та країнах 
Європейського Союзу, що полегшує аналіз 
інтеграційних процесів.

Також до вищезазначеного слід додати, 
що вже на сьогоднішній день є більш 
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доступними для масового користувача 
інформаційні ресурси СНР. Засоби масо-
вої інформації, періодична преса, мережа 
Інтернет пропонує макроекономічні дані для 
широкого застосування. Практика сучасного 
господарювання надає широкі можливості 
для простеження динаміки ВВП як найваж-
ливішого показника обсягів національного 
виробництва. Не залишається без уваги 
сфера послуг, освіта, соціальна сфера. 
Комп’ютерна мережа дозволяє відстежу-
вати інформацію в усіх регіонах країни.

На жаль не вирішеними з практичної точки 
зору залишаються питання стосовно досто-
вірності отриманої інформації, достовірності 
і точності джерел інформації за якої форму-
ються макропоказники. В різних галузях еко-
номіки по різному ведеться облік результатів 
господарської діяльності. Підприємства дер-
жавної форми власності відрізняються дещо 
достовірнішою інформацією, причому домі-
нує виробнича галузь. Наприклад, досліджу-
ючи деякі державні казенні заводи військової 
промисловості (наприклад, Шосткинський 
казенний завод «Імпульс», ШКЗ «Зірка»), 
відомо, що інформація є секретна, яка нада-
ється лише органам державної влади і роз-
повсюджується згідно їх дозволу, та загальна 
інформація, яка в повному обсязі і своєчасно 
надається до органів статистики з метою її 
подальшого опрацювання. Така методика 
характерна й для підприємств інших регіонів.

Галузь освіти, охорони здоров’я на 80% 
надають достовірну інформацію. На жаль 
існує проблема корупції, яка охоплює і сферу 
приватного підприємництва. Має вагоме місце 
«тіньова» економіка, втрати від якої достатньо 
суттєві для державного реєстру – СНР. Недо-
сконала на сьогоднішній день методика роз-
рахунку цінових індексів за окремими скла-
довими ВВП. На сьогодні, через об’єктивні 
причини, вони розраховуються за допомогою 
спрощених методів. Недостатньо визначено 
частку монопольного сектору у ВВП.

Виходячи з досвіду зарубіжних науковців 
[2, ст. 14], слід проводити аналіз рівня роз-
витку національної економіки, її місця у світі. 
При цьому слід розширити участь України 
у програмі міжнародних зіставлень ВВП за 
паритетами купівельної спроможності. Так, 
зіставляючи принципи національного макро-
економічного рахівництва з особливостями 
обліку в країнах Європейського Союзу, а саме 
в Польщі, варто відмітити, що національна 
СНР потребує уточнення методики розра-
хунку окремих показників СНР, в більшій мірі 

рахунку «Помилок та упущень». Також варто 
зосередити увагу на створенні інтегрова-
них інформаційних ресурсів національного 
рахівництва із застосуванням найсучасніших 
комп’ютерних технологій. 

Поряд з вищезапропонованою методикою 
оптимізації діючої СНР, вважаємо за потрібне 
відмітити ще такі пріоритетні напрямки підви-
щення ефективності застосування СНР в сис-
темі господарського механізму України в про-
цесах європейської інтеграції:

– по-перше, чітко дотримуватись положень 
прийнятої Кабінетом Міністрів України від 
25.07.2000 р. Концепції про розвиток СНР та 
відстежувати порядок її виконання;

– по-друге, слід удосконалити методи 
оцінки та включити до національних рахун-
ків показники прихованої та неформальної 
економічної діяльності. Для цього необхідно 
посилити службу контролю за економічною 
діяльністю та підвищити відповідальність за 
порушення;

– по-третє, вводити необхідні зміни та 
доповнення до методики обліку господар-
ських операцій окремих економічних одиниць 
з метою уточнення інформації для макроеко-
номічних джерел;

– по-четверте, активно вести пошуки вирі-
шення проблеми впровадження нових рахун-
ків та адаптації нових методик розрахунків 
показників;

– по-п’яте, слід давати можливість випро-
бування та застосування інноваційних форм 
та методик у сфері наукових досліджень наці-
онального рахівництва, тому що інноваційне 
відтворення в Україні один з пріоритетів наці-
онального розвитку в цілому.

Ці напрямки мають глобальний характер, 
якщо ж розглядати кожен варіант окремо 
і детально його досліджувати, отримаємо 
довгу низку проблем, які потребують негай-
ного вирішення для оптимального удоскона-
лення національного рахівництва у системі 
сучасного господарського механізму проце-
сів європейської інтеграції. Ця проблема є 
достатньо актуальною на сьогоднішній день 
і потребує належної уваги науковців у май-
бутньому.

Висновки з цього дослідження. Удо-
сконалення ефективності застосування СНР 
в системі господарського механізму країни 
є необхідним для підтримки високого рівня 
національної економіки, для її якісного ана-
лізу та прогнозування майбутнього в процесі 
європейської інтеграції. Дане дослідження 
вирішує задачу необхідності удосконалення 
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інструментів макроекономічного обліку відпо-
відно принципам ринкової економіки, сприя-
ючи господарському механізму виконувати в 
повному обсязі свої функції. Напрямки ефек-

тивного застосування СНР в Україні ще знахо-
дяться в стані розробок та доопрацювань, що 
і є перспективою подальших наукових праць 
в даному напрямку.
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