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Кулик В. В. Децентралізація і фіскальна консолідація в управлінні процесами відтворення сектора нефінансових корпорацій

Розглядаються питання інтеграції управлінського обліку суб’єктів мікро- та мезоекономіки на прикладі інституційного сектора нефінансов их корпорацій (НФК) у рам-
ках концепції системи національних рахунків ООН. Запропоновано і побудовано кілька варіантів спрощеної системи рахунків відтворення матричної форми, які в роботі 
взяті за основу для аналізу та інтерпретації відтворювальних процесів на мікро- та мезорівні. Для аналізу структури та структурної динаміки рахунків застосову-
ється метод системної динаміки. Створення спрощеної теоретично-практичної матричної моделі для мезорівня здійснювалося з метою досягнення ряду цільових 
завдань, які підтверджено в ході дослідження, а саме: 1) фіскальної консолідації та системного аналізу процесів відтворення інституційного сектора; 2) дослідження 
динаміки розвитку сектора на основі квартальних національних рахунків; 3) створення основи для децентралізованого управління процесами відтворення сектора; 4) 
розширення і модифікації моделі в подальших дослідженнях; 5) підготовки загальнометодологічних рекомендацій щодо управління процесами відтворенням сектора. 
На основі запропонованої системи рахунків проаналізовано критичні процеси відтворення інституційного сектора НФК національної економіки України протягом 
2011 – 2014 рр. і виявлено базові причини економічного спаду. Запропоновано заходи щодо подолання кризових явищ в умовах децентралізованої моделі управління та 
посилення регулятивних функцій держави. Інформаційною основою дослідження стала відкрита і доступна інформація квартальних національних рахунків України.
Ключові слова: методологія національного рахівництва, інституційний сектор нефінансових корпорацій, децентралізована модель управління, системна динамі-
ка, матриця соціальних рахунків, управлінський облік доходів відтворення, фінансова консолідація.
Рис.: 2. Табл.: 3. Формул: 4. Бібл.: 15. 
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процессами воспроизводства сектора нефинансовых корпораций
Рассматриваются вопросы интеграции управленческого учёта субъектов 
микро- и мезоэкономики на примере институционного сектора нефинансовых 
корпораций (НФК) в рамках концепции системы национальных счетов ООН. 
Предложены и построены несколько вариантов упрощенной системы счетов 
воспроизводства матричной формы, которые взяты за основу для анализа и 
интерпретации воспроизводственных процессов на микро- и мезоуровне. Для 
анализа структуры и структурной динамики счетов применяется метод 
системной динамики. Построение упрощенной теоретико-практической ма-
тричной модели для мезоуровня осуществлялось с целью достижения ряда це-
левых заданий, подтвержденных в ходе исследования, а именно: 1) фискальной 
консолидации и системного анализа процессов воспроизводства институци-
онного сектора; 2) исследования динамики развития сектора на основе квар-
тальных национальных счетов; 3) создания основы для децентрализованного 
управления процессами воспроизводства сектора; 4) расширения и модифика-
ции модели в дальнейших исследованиях; 5) подготовки общеметодологических 
рекомендаций относительно управления процессами воспроизводства секто-
ра. На основе предложенной системы счетов осуществлен анализ  критиче-
ских процессов воспроизводства институционного сектора НФК национальной 
экономики Украины в течение 2011 – 2014 гг. и определены базовые причини 
экономического спада. Предложены шаги по преодолению кризисных явлений 
в условиях децентрализованной модели управления и усиления регулирующих 
функций государства. Информационной основой исследования стала откры-
тая и доступная информация квартальных национальных счетов Украины.
Ключевые слова: методология национального счетоводства, институцион-
ный сектор нефинансовых корпораций, децентрализованная модель управле-
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Reproduction Processes of the Non-Financial Corporations Sector
Issues of integration of management accounting of the micro-and mezo-economy 
are considered on example of the institutional sector of non-financial corporations 
(NFC) within the conception of UNо system of national accounts. Several variants 
of simplified accounts system for reproduction of the matrix form have been pro-
posed and built, which has formed the basis for analysis and interpretation of the 
reproduction processes at the micro- and meso-level. To analyze the structure and 
structural dynamics of accounts the method of system dynamics is applied. Con-
struction of a simplified theoretical-practical matrix model for meso-level was car-
ried out with a view to achieving some of the target tasks, approved in the course 
of the study, namely: 1) fiscal consolidation and system analysis of reproduction 
processes of the institutional sector; 2) studying the dynamics of the sector devel-
opment on the basis of quarterly national accounts; 3) creating a framework for 
decentralized management of the reproduction processes of the sector; 4) expan-
sion and modification of the model in terms of further research; 5) preparation of 
general methodological recommendations for control of reproduction processes 
of the sector. On the basis of the proposed accounts system, analysis of the criti-
cal reproduction processes of the institutional sector of the NFC of the Ukrainian 
national economy for 2011-2014 has been carried out and the basic reasons for the 
economic downturn has been identified. Steps to overcoming the crisis in terms of 
the decentralized model of management and enhancement of the regulatory func-
tions of the State has been proposed. As information basis for the research were 
used the open and accessible data of the quarterly national accounts of Ukraine.
Key words: methodology of national accounting, institutional sector of non-finan-
cial corporations, decentralized management model, system dynamics, matrix 
of social accounts, management accounting of reproduction revenues, financial 
consolidation.
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Управління ринковою економікою ґрунтується на 
децентралізованій моделі управління, яка перед-
бачає фінансову консолідацію макроекономіч-

ного і мікроекономічного рівнів управління, органічне 
поєднання міжнародних стандартів статистичного і 
фінансового обліку для аналізу та прийняття управлін-
ських рішень на всіх рівнях управління. У зв’язку з цим 
постає завдання розробки універсальних фінансових 
інструментів для моніторингу відтворювальних проце-
сів та підготовки на їх основі узгоджених управлінських 
рішень для мезорівня, як наприклад, інституційних сек-
торів національної економіки, видів економічної діяль-
ності, регіонів тощо.

Особливістю такого фінансового інструменту має 
бути те, що він концептуально повинен об’єднувати всі 
рівні управління процесами відтворення ринкового гос-
подарства, орієнтуючись на єдині ціннісні вимірники 
(оптимізація сукупного доходу суб’єкта економіки (ва-
лової доданої вартості), якісне поліпшення його струк-
тури, оптимальне поєднання виробничих факторів 
(праці й капіталу), безперервна робота над підвищенням 
продуктивності виробництва (праці і капіталу) та змен-
шенням виробничих витрат, відповідність правовим 
норма та ін.)).

Сучасне важке економічне становище – соціально-
економічна невизначеність, необхідність формування 
внутрішнього потенціалу розвитку, створення приваб-
ливого інвестиційного середовища і т. п.– лише спону-
кає до впровадження новітніх методів менеджменту і 
відповідних фінансових інструментів.

Пожвавлення економіки безпосередньо пов’язане 
з дерегуляцією економіки, зокрема децентралізацією 
управління та підвищенням економічної відповідальнос-
ті суб’єктів господарювання. Це сприяє впровадженню 
управлінського обліку та цілеспрямованому управлін-
ню процесами, орієнтованими на зростання дохідності 
(ВВП, ВДВ, валові прибутки, оплата праці та ін.). Су-
часний управлінський облік в основному орієнтується 
на традиційно усталені підходи щодо поділу витрат [1], 
наприклад щодо обсягів виробництва на змінні та по
стійні витрати, що дозволяє використовувати різні 
варіації директ-косту, орієнтованого на оптимізацію 
системи маржинальних доходів. Поряд з цим для цілей 
практичного управління становить значний інтерес за-
стосування системи критеріїв доходності, узгоджених 
із міжнародними стандартами статистичної і фінансової 
звітності і застосовуваних від мікро- до макрорівня [2]. 
Це дозволить побудувати універсальні фінансові інстру-
менти (бюджети) зі схожими критеріями оцінки для всіх 
рівнів та створити системи моніторингу відтворюваль-
них процесів. У цьому розумінні особливий інтерес ста-
новить сектор «нефінансових корпорацій» (НФК) [2] як 
домінуюче джерело формування доходів у національній 
економіці (ВДВ, ВВП, ВНП, ВРП, валові прибутки та ін.).

У роботі [3] для пояснення сутності національного 
рахівництва і економічного кругообігу розглянуто досить 

спрощену модель національних рахунків (три рахунки, 
чотири потоки), яку можливо, крім того, подати у формі 
системи рівнянь, системи бухгалтерських рахунків, спро-
щеної матриці соціальних рахунків (фінансових потоків). 
Це по суті фінансовий інструмент широкого спектра за-
стосування – від пояснення принципів і основ організації 
національних рахунків до організації цілеспрямованого 
управління процесами відтворення складної децентралі-
зованої соціально-економічної системи. Досвід викладан-
ня дисциплін «управлінський облік» і «контролінг» свід-
чить, що ознайомлення студентів із основами економіч-
ного кругообігу і відповідними зв’язками між суб’єктами 
економіки на вищенаведеному прикладі дозволяє якісні-
ше опанувати вивчення питань бюджетування та розроб-
ки релевантних бюджетів на різних рівнях.

Цілеспрямоване управління розвитком складних 
соціально-економічних систем потребує систем-
ного розгляду відтворювальних процесів саме 

в рамках спеціальних бюджетів. У роботі [4] наведено 
матричні системи бюджетів аграрного кооперативного 
об’єднання з децентралізованою моделлю управління, 
а в [5] – підприємства, управління яким ґрунтується 
на принципах директ-косту. Аналогічні підходи вико-
ристовують для побудови системи взаємопов’язаних 
бюджетів для аналізу соціальної динаміки національної 
економіки [6].

Мета статті – створення спрощеної теоретично-
практичної матричної моделі для мезорівня (інститу-
ційного сектора НФК) для: 1) фіскальної консолідації та 
системного аналізу процесів відтворення інституційного 
сектора; 2) дослідження динаміки розвитку сектора на 
основі квартальних національних рахунків; 3) створення 
основи для децентралізованого управління процесами 
відтворення сектора; 4) розширення і модифікації моде-
лі в подальших дослідженнях; 5) підготовки загальноме-
тодологічних рекомендацій щодо управління процесами 
відтворенням інституційного сектора. Інформаційною 
основою дослідження є відкрита і доступна інформація 
квартальних національних рахунків України [7].

Побудова спрощеної системи рахунків у роботі 
[3] здійснюється виходячи з тотожності національних 
рахунків [8, c. 71], що характеризує ВВП за категоріями 
кінцевого споживання :

Y = C + G + I + NetExport,
де Y – ВВП; С – індивідуальне (приватне) споживання; 
G – колективне (державне) споживання; I – інвестиції; 
NetExport – чистий експорт.

У даній роботі пропонується розробку системи 
спеціалізованих бюджетів здійснювати, розглядаючи 
ВВП як результат поєднання виробничих факторів (пра-
ці й капіталу) (ВВП за категоріями доходу), які й склада-
ють основу для економічного зростання [8, с. 110 – 111].

В умовах вільного руху трудових ресурсів і капіта-
лів, функціонування ринкових механізмів урівноважен-
ня попиту і пропозиції вцілому і у сфері ринків трудових 
ресурсів і капіталів зокрема, важливим стає оптимальне 
поєднання виробничих факторів на всіх рівнях управ-
ління – від мікро- до макрорівня. Тому змінюється й 
парадигма управління національною економікою та її 

Дослідження проводиться в рамках НДР «Розробка принципів 
розвитку соціально-економічних систем в умовах невизначеності і 
ризику» (державний реєстраційний номер НДР 0112U001003).
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підсистемами [9] – управління ґрунтується на принци-
пах самоорганізації і суспільних цінностях (капіталі), на 
формуванні сильних структур і правильній суспільній 
ментальності, посилюються горизонтальні зв’язки та 
особиста відповідальність суб’єктів економіки за резуль-
тати господарювання. Поєднання виробничих факторів 
описується виробничою функцією Кобба – Дугласа.

Технологічне оновлення виробництва розгляда-
ється як задане ззовні – через дію механізмів конку-
рентних ринків – покращення якості основних фондів 
K або кваліфікації робочої сили L, де виробнича функція 
приймає вид:

Y = F (A(t)K, B(t)L)),
де Y – створений у результаті виробничої діяльності до-
хід (ВВП, ВДВ); A(t) і B(t) – відповідно залежні від часу 
функції, що описують підвищення ефективності вико-
ристання (або стану технології) основних фондів і тру-
дових ресурсів.

Виходячи з вищеописаного, пропонується система 
спрощених бюджетів (табл. 1) для організації управлін-
ського обліку та управління процесами для децентра-
лізованої і водночас багаторівневої моделі відтворення 
сектора.

Дана модель має кілька інтерпретацій, де система 
бюджетів головним чином описує: 1) процеси відтво
рення суб’єкта господарювання; 2) суб’єкт господарю
вання з притаманними саме йому процесами.

Дані в табл. 1 подано на валовій основі. Проте для 
цілей управління процесами розширеного відтворення 
об’єкта (сектора, підприємства та ін.) слід визначати не 
лише обсяги амортизації основного капіталу, але й до-
даткові ресурси, що можуть бути спрямовані на роз-
виток. Тобто валові доходи мають покривати не лише 

амортизаційні витрати, але й формувати основу розши-
реного відтворення (табл. 2). Тому для якісного аналізу 
процесів важливо деталізувати й прогнозувати валові 
показники :

ВДВ = ЧДВ + СОК,
ВП = ЧП + СОК
ВІ = ЧІ + СОК,

де ВДВ – валова додана вартість; ЧДВ – чиста додана 
вартість; СОК – споживання основного капіталу; ВП – 
валовий прибуток; ЧП – Чистий прибуток; ВІ – Валові 
інвестиції; ЧІ – чисті інвестиції.

 

Оскільки будь-який суб’єкт господарювання (під-
приємство, вид економічної діяльності, інститу-
ційний сектор, включаючи національну економі-

ку) функціонує в оточенні зовнішнього середовища, яке 
має на нього визначальний вплив, то це потребує розши-
реної системи рахунків і обліку доходів, що формуються 
в результаті такої взаємодії (табл. 3). На противагу по-
переднім двом моделям (див. табл. 1 і табл. 2), де основна 
мета управління полягала у формуванні валових і чистих 
доходів, у розширеній моделі відтворення до вищенаве-
деної системи якісних показників додаються показники 
валових і чистих заощаджень, які, по суті, і є внутрішнім 
джерелом інвестицій. У рамках такої розширеної моделі 
й визначається: чи даний суб’єкт господарювання є чис-
тим кредитором (+) чи чистим позичальником (–) щодо 
зовнішнього середовища.

Наведені в табл. 1 – 3 системи балансових моделей 
можуть бути більш деталізовані в частині отримуваних 
сектором валових і чистих доходів.

Цільова функція управління розвитком інститу-
ційного сектора полягає саме у формуванні структури 

таблиця 1

Рахунки утворення і використання доходу (на валовій основі)

Виробництво та 
утворення доходу  

(Ресурси)

Розподіл і вико-
ристання доходу 
(Використання)

Утворення капталу 
(Використання) Усього

Виробництво і утворення доходу 
(Використання)

Валова додана 
вартість = Σ рядка

Розподіл і використання доходу 
(Ресурси)

Оплата праці,  
Чисті податки Валові інвестиції = Σ рядка

Утворення капіталу (Ресурси) Валовий прибуток = Σ рядка

Усього = Σ стовпчика = Σ стовпчика = Σ стовпчика

таблиця 2

Рахунки утворення і використання доходу (на чистій основі)

Виробництво і 
утворення доходу 

(Ресурси)

Розподіл і вико-
ристання доходу 
(Використання)

Утворення капталу 
(Використання) Усього

Виробництво і утворення доходу 
(Використання) ЧДВ, СОК = Σ рядка

Розподіл і використання доходу 
(Ресурси)

Оплата праці,  
Чисті податки ЧІ, СОК = Σ рядка

Утворення капіталу (Ресурси) ЧП, СОК = Σ рядка

Усього = Σ стовпчика = Σ стовпчика = Σ стовпчика
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(системи) валових і чистих доходів та інвестицій, що 
сприяють економічному зростанню, поліпшенню її якіс-
ної складової :

F (BP, NP, І) → opt,
де ВР – валові доходи; NP – чисті доходи; І – інвестиції.

Процес управління розвитком інституційного 
сектора слід розглядати як систему цілеспрямованих за-
ходів щодо сектора (управлінських дій у формі системи 
багаторазових ітерацій), направлених на покращення 
структури валових і чистих доходів сектора та підтрим-
ку її сталої сприятливої для розширеного відтворення 
структури. Взагалі дана проблема виходить власне за 
рамки досліджуваного секторв та пов’язана з пробле-
мами загальноекономічного характеру – політикою за-
ощаджень в секторах в національній економіці в цілому, 
підтримкою конкуренції як локомотива технологічного 
оновлення виробництва, забезпечення правового за-
хисту підприємницької діяльності та інвестицій, без-
перешкодне функціонування ринків праці і капіталу, за-
безпечення прозорої діяльності державних компаній та 
впровадження відповідних стандартів корпоративного 
управління [10] й ін.

Управління державними компаніями, які є части-
ною сектора НФК, також має бути цілеспрямованим і 
відповідати інтересам держави як власника. Адже на те-
пер більше половини зі 100 найбільших держкомпаній в 
Україні збиткові, лише 20 % пройшли аудит, а дивіденди 
від держкомпаній становлять лише 0,2 % ВВП, що наба-
гато менше, ніж в інших країнах [10].

Сьогодні Україна потребує зовнішньої підтрим-
ки – кредитування, яке за різними оцінками мало 
б скласти від 15 до 40 млрд дол. США [11, 12]. 

Україна та її макроекономічні суб’єкти господарювання 
для збалансування бюджетів потребують зовнішнього 
фінансування. З іншого боку, надання цих кредитів до-
цільне лише при проведенні реформ, що забезпечать ма-
кроекономічну стабілізацію і відновлення економічної 
стабільності та зростання, у т. ч. у виробничому секторі.

Динаміка показників «Рахунку виробництва і 
утворення доходу» для інституційного сектора НФК за 

2011 – 2014 рр. (рис. 1) свідчить про погіршення струк-
тури рахунку – зменшення валового і чистого прибутків 
(спадаючі тренди).

Надання інвестиційної привабливості сектору та 
створення умов для його розширеного відтворення по-
требує створення загальноекономічних умов, що сприя-
ють збільшенню в структурі ВДВ частки валового при-
бутку та зменшення частки оплати праці. Зростаючі на-
ціональні економіки характеризуються сприятливими 
співвідношеннями валового прибутку і оплати праці в 
структурі ВВП. Наприклад, у структурі ВВП Польщі ва-
ловий прибуток та оплата праці у 2012 р. відповідно скла-
ли 51,1 % та 36,4 %, а в структурі ВДВ сектора НФК – від-
повідно 49,1 % і 49,1 % [13].

Поквартальний аналіз динаміки показників ра-
хунку «Утворення капіталу» для НФК за 2011 – 2014 рр. 
(рис. 2) дає можливість стверджувати про наявність:  
1) чітко виражених річних циклів відтворення; 2) певних 
трендів і динаміки відтворення сектора; 3) поступового 
формування внутрішніх співвідношень, що є основою 
економічного зростання (покриття інвестицій за раху-
нок власних і національних заощаджень). Протягом до-
сліджуваного періоду сектор: 1) має від’ємні заощаджен-
ня, які відповідно призводять до зменшення чистого 
багатства сектора та його активів; 2) є чистим позичаль-
ником (що цілком для нього природно), де обсяги запо-
зичень мають тенденцію до зменшення; 3) має спадаючу 
тенденцію інвестування, що пов’язано зі спадом чистих 
прибутків (див. рис. 1) і відповідно чистих заощаджень. 
Загалом динаміка цих показників інституційного секто-
ра негативно характеризує процеси відтворення, кон-
статуючи поступове зменшення його потенціалу – чи-
стого багатства, чистих інвестицій та ін.

Покращення інвестиційного клімату потребує змі-
ни акцентів соціально-економічного розвитку – з акцен-
туванням на активізацію підприємництва та його право-
вий захист, сприяння і розвиток конкуренції, обмеження 
впливу державного сектора і приведення його до якісних 
норм та ін. Це, у свою чергу, створюватиме сприятливі 
умови для впровадження новітніх систем менеджменту, 
які дозволять якісно поліпшити планування бюджетів та 

таблиця 3

Розширена модель відтворення, включаючи зовнішні зв’язки

Виробництво  
і утворення  

доходу (Ресурси)

Розподіл і вико-
ристання доходу 
(Використання)

Утворення 
капіталу  

(Використання)

Зовнішній  
рахунок  

(Використання)
Усього

Виробництво і утворення 
доходу (Використання) ЧДВ, СОК 1 = Σ рядка

Розподіл і використання 
доходу(Ресурси)

Оплата праці, 
Чисті податки ЧІ, СОК 2 = Σ рядка

Утворення капіталу  
(Ресурси) ЧП, СОК 3 = Σ рядка

Зовнішній рахунок  
(Ресурси) 4 5 6 = Σ рядка

Усього = Σ стовпчика = Σ стовпчика = Σ стовпчика = Σ стовпчика

примітка: 1, 2, 3 – вхідні фінансові потоки щодо суб’єкта господарювання, 4, 5, 6 – відповідно вихідні фінансові потоки по відношенню 
щодо суб’єкта господарювання, включаючи визначення статусу кредитора(+) чи позичальника (–).
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Рис. 1. Динаміка показників рахунку «Виробництво і утворення доходу» інституційного сектора НФК в 2011 – 2014 рр. 
(ВДВ сектора = 100%)

Оплата праці найманих працівників Податки за виключенням субсидій на виробництво та імпорт
Валовий прибуток, змішаний дохід
Споживання основного капіталу

Чистий прибуток, змішаний дохід
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Рис. 2. Динаміка показників рахунку «Утворення капіталу» інституційного сектора НФК в 2011 – 2014 рр.  
(квартальні ВВп = 100%)

результатів господарської діяльності, включаючи фор-
мування чистих і валових доходів (прибутків, заоща-
джень, інвестицій).

Побудова аналогічних систем рахунків важлива й 
для інших секторів економіки, включаючи національний 
рівень. Це зумовлено тим, що як проведення реформ, так 
і дієве регулювання в децентралізованій моделі управ-
ління (у т. ч. доходами і витратами державного сектора 

економіки, державними борговими зобов’язаннями та 
ін.) потребують фіскальної (бюджетної) консолідації, по-
силення дієвого зв’язку між різними рівнями управління 
[14]. Цілісні системи рахунків для мезорівня (інституцій-
ного сектора, виду діяльності, регіону) дозволяють від-
стежувати системну динаміку відтворення об’єкта дослі-
дження, віднаходити критичні тренди та взаємозв’язок 
між ними, готувати відповідні рішення і механізми щодо 
подолання критичних пропорцій відтворення бюджетів.
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Підсумовуючи вищевикладене, слід відзначити дум-
ку відомого економіста Нобелівського лауреата Р. Шил-
лєра про те, що якщо вчені й не можуть передбачати і 
прогнозувати певні кризові події, то важливо критично 
проаналізувати зроблені в економічній політиці помил-
ки і не допустити їх появи в майбутньому [15]. Для все-
бічного аналізу і обґрунтування висновків, як бачимо, 
слід дотримуватися відомої концепції [2] аналізу проце-
сів відтворення і використовувати належні інструменти 
фіскальної консолідації.

ВИСНОВКИ
Отже, посилення державного впливу на процеси 

відтворення інституційного сектора НФК при одночас-
ній децентралізації управлінських функцій потребує 
фіскальної консолідації – застосування міжнародних 
стандартів статистичного і фінансового обліку, які до-
зволяють будувати специфічні рахунки і моделі (галузе-
вого, інституційного, регіонального тощо) відтворення 
та досліджувати системну динаміку розвитку різнорів-
невих суб’єктів господарювання.

Створення спрощеної теоретично-практичної ма-
тричної моделі для мезорівня дало можливість досягти 
цільових завдань дослідження:
 забезпечити фіскальну консолідацію та відпо-

відно системний аналіз процесів відтворення 
інституційного сектора, у т. ч. формування його 
доходів і витрат;

 дослідити динаміку розвитку сектора на основі 
квартальних національних рахунків;

 створити інформаційно-аналітичну основу для 
децентралізованого управління процесами від-
творення сектора;

 забезпечити розширення і модифікації моделі в 
подальших дослідженнях;

 підготувати загальнометодологічні рекомен-
дації щодо управління процесами відтворення 
сектора, зокрема підтримки доцільної пропор-
ційності його відтворення, формування вало-
вих і чистих доходів та ін.

Таким чином, запропонований підхід дозволяє 
віднаходити довго- і короткострокові визначальні трен-
ди розвитку об’єкта дослідження – інституційного сек-
тора НФК – і коригувати їх заходами економічної по-
літики на досягнення загальнонаціональних соціальних 
та економічних цілей і завдань. На основі запропонова-
ної системи рахунків проаналізовано критичні процеси 
відтворення інституційного сектора НФК національної 
економіки України протягом 2011 – 2014 рр. і виявлено 
базові причини економічного спаду.                   
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