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У статті розглянуто особливості орга-
нізації бухгалтерського обліку некомерцій-
них організацій (ОCББ, релігійні організації, 
профспілки). Вивчено законодавче та інше 
нормативно-правове забезпечення неко-
мерційних організацій, досліджено наявні 
підходи до організації бухгалтерського 
обліку. Доведено, що сьогодні в нашій країні 
відсутні спеціальні положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку, тому фахівці зму-
шені користуватися загальноприйнятими 
уніфікованими правилами, які не враховують 
особливості функціонування некомерційних 
організацій. До того ж сьогодні не підго-
товлені в достатньому обсязі методичні 
рекомендації щодо організації та ведення 
бухгалтерського обліку різних некомерцій-
них організацій. Обґрунтовано, що для вирі-
шення означеної проблематики необхідно 
розробити спеціальні методики та вдоско-
налити наявні методико-організаційні поло-
ження бухгалтерського обліку некомерцій-
них організацій з урахуванням специфіки їх 
статутної діяльності.
Ключові слова: ОCББ, релігійні організації, 
профспілки, законодавча база, бухгалтер-
ський облік, методичне та організаційне 
забезпечення обліку.

В статье рассмотрены особенности 
организации бухгалтерского учета неком-

мерческих организаций (ОСМД, религиоз-
ные организации, профсоюзы). Изучено 
законодательное и другое нормативно-
правовое обеспечение некоммерческих 
организаций, исследованы существующие 
подходы к организации бухгалтерского 
учета. Доказано, что сегодня в нашей 
стране отсутствуют специальные 
положения (стандарты) бухгалтерского 
учета, поэтому специалисты вынуждены 
пользоваться общепринятыми унифици-
рованными правилами, которые не учи-
тывают особенности функционирования 
некоммерческих организаций. К тому же 
сегодня не подготовлены в достаточном 
объеме методические рекомендации по 
организации и ведению бухгалтерского 
учета различных некоммерческих орга-
низаций. Обосновано, что для решения 
обозначенной проблематики необходимо 
разработать специальные методики 
и усовершенствовать существующие 
методико-организационные положения 
бухгалтерского учета некоммерческих 
организаций с учетом специфики их 
уставной деятельности.
Ключевые слова: ОСМД, религиозные 
организации, профсоюзы, законодательная 
база, бухгалтерский учет, методическое и 
организационное обеспечение учета.

The article discusses the features of the functioning of non-profit organizations (in particular, the association of co-owners of apartment buildings, religious 
organizations, trade union organizations), on the basis of which the specifics of accounting formation in such enterprises have been investigated. Legislative 
and other regulatory support of non-profit organizations was studied, existing approaches to the organization of accounting were investigated, and it was 
revealed that the insufficiency of special legislative acts and other legal regulations governing the accounting and reporting of non-profit organizations is a 
source of a number of problems. In this paper, it is established that today in our country there are no special provisions (standards) of accounting, and there-
fore experts of non-profit organizations are forced to use generally accepted unified rules that do not take into account the peculiarities of their functioning. In 
addition, to date, methodological recommendations on the organization and maintenance of accounting for various non-profit organizations have not been 
sufficiently prepared. So, at the methodological level, the following issues have not yet been resolved: the use of optimal accounting forms depending on dif-
ferent types of non-profit enterprises; development of a working plan of accounts, standard forms of primary documentation, accounting registers (analytical 
and synthetic); improvement of the reporting forms (financial, statistical, tax and other economic reporting), the indicators of which would reflect most fully 
and accurately all accounting information on the activities of a non-profit organization. It is substantiated that in order to solve this problem, it is necessary to 
develop special methodologies and improve the existing methodological and organizational provisions (recommendations, guidelines, procedures, and so 
on) of accounting for non-profit organizations, taking into account the specifics of their statutory activities. In this case, of course, the study of international 
experience would have a positive impact on the disclosure of the designated issues and would contribute to further scientific research in a given direction.
Key words: association of co-owners of an apartment building, religious organizations, trade unions, legislative base, accounting, methodological and 
organizational support of accounting.

ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  
НЕКОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
FEATURES OF ACCOUNTING ACCOUNTS  
OF NON-COMMERCIAL ORGANIZATIONS

РОЗДІЛ 8. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Постановка проблеми. Некомерційні організа-
ції (установи), діяльність яких не пов’язана з отри-
манням прибутку, а спрямована виключно на вре-
гулювання соціальних, економічних та політичних 
проблем, потрібні суспільству. Безумовно, визна-
чним фактором їх ефективного управління є досто-
вірна, повна та своєчасна облікова інформація, 
яка розкриває особливості функціонування таких 
установ і організацій. Отже, дослідження специ-
фіки бухгалтерського обліку, проблемних аспектів 

його організації та ведення, шляхів їх вирішення в 
некомерційних організаціях є досить актуальним, 
що обумовило напрям наукового пошуку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню теоретичних та прикладних аспектів 
бухгалтерського обліку некомерційних організацій 
присвячені праці таких вчених, як Н. Гура, Н. Глє-
бова, І. Волошан, О. Папінова. Проте сьогодні 
низка проблемних питань організації та ведення 
бухгалтерського обліку залишається відкритою.
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Постановка завдання. Метою статті є роз-
криття проблемних аспектів бухгалтерського 
обліку різних некомерційних організацій шляхом 
дослідження специфіки їх функціонування.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
До некомерційних відносять такі типи організа-
цій, як благодійні фонди, творчі спілки, садові або 
дачні спільноти, релігійні організації, об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку (ОCББ), 
профспілки.

Господарський кодекс України (ст. 52) визна-
чає некомерційне господарювання як система-
тичну самостійну господарську діяльність, яка 
спрямована на здобуття соціальних, економічних, 
політичних результатів тощо [1]. В Законі України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні» вимоги, які висунуті як до некомерцій-
них організацій, так і до всіх інших юридичних осіб, 
є однаковими [2]. Відповідно до ст. 2 цього Закону 
такі організації повинні здійснювати бухгалтер-
ський облік та вести фінансову звітність згідно із 
законодавством нашої держави [2]. Бухгалтерські 
проведення в некомерційних організаціях здійсню-
ються відповідно до Плану рахунків (загального чи 
спрощеного).

З огляду на те, що нині в Україні немає єди-
них узгоджених законодавчих вимог до укла-
дення фінансової звітності та здійснення бухгал-
терського обліку некомерційними організаціями, 
результати статутної діяльності їх більшості не 
оприлюднюються, тобто перебувають поза меж-
ами суспільного незалежного контролю. Не можна 
не сказати про те, що трактування окремих катего-
рій бухгалтерського обліку не завжди є доречним 
для некомерційних організацій. Так, одним з при-
кладів є застосування в практиці некомерційних 
організацій поняття «активи». Відомо, що активи – 
це ресурси, використання яких має приводити до 
отримання економічних вигід у майбутньому [2], а 
економічні вигоди – це ймовірна можливість отри-
мання організацією грошей від використання акти-
вів [2]. У цьому сенсі виникає питання адекватного 
тлумачення активів в діяльності некомерційних 
організацій.

Слід відзначити, що в нашій країні для неко-
мерційних організацій відсутні не тільки спеціальні 
положення (стандарти) бухгалтерського обліку 
(П(С)БО), але й навіть методичні рекомендації 
стосовно організації та ведення обліку під час 
виконання їх статутної діяльності. Недостатність 
спеціального законодавчого забезпечення в облі-
ковій сфері для некомерційних організацій є дже-
релом низки проблем.

Кожен з типів некомерційних організацій має 
свої специфічні особливості, які проявляються у від-
мінностях підходів до здійснення бухгалтерського 
обліку. Розглянемо загальні засади організації обліку 
таких некомерційних організацій, як об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), 
релігійні організації, професійні спілки.

ОСББ
Згідно із Законом України «Про об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку» ОCББ – 
це юридичні особи, які зареєстровані власниками 
квартир чи нежитлових приміщень багатоквартир-
ної споруди задля впливу у сферах керування, 
контролю та утримання свого будинку й прибу-
динкової території, а також оформлення спільних 
майнових прав на прибудинкову територію та/
або житловий будинок юридично й щодо їхнього 
загального суспільного користування [3]. Надання 
співвласникам дійсного механізму для розпоря-
дження спільним майном регламентовано Зако-
ном України «Про особливості здійснення права 
власності у багатоквартирному будинку» [4].

Оскільки ОCББ є юридичними особами, ведення 
бухгалтерського обліку для них є неухильним, тому 
ОCББ використовують в обліковій сфері вимоги 
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінан-
сову звітність в Україні» та П(C)БO, визначають 
облікову політику з розкриттям питань методології, 
методики, організації бухгалтерського обліку. Під 
час формування облікової політики цього типу орга-
нізацій доречно використовувати Методичні реко-
мендації щодо облікової політики підприємства [5].

Відповідно до Методичних рекомендацій з бух-
галтерського обліку в ОСББ [6] під час застосу-
вання робочого плану рахунків ОCББ має врахо-
вувати низку особливостей, таких як:

– неухильне дотримання рахунків класів 0–7;
– відсутність необхідності ведення рахунків 

класу 9 «Витрати діяльності» через те, що діяль-
ність ОСББ не спрямована на виконання комер-
ційних операцій, тобто операцій, пов’язаних з 
отриманням прибутку, тому вони мають можли-
вість здійснювати облік витрат, спираючись тільки 
на рахунки класу 8 «Витрати за елементами».

Втім, потрібно звернути увагу на те, що Мето-
дичні рекомендації з бухгалтерського обліку сто-
совно відображення на рахунках робочого плану 
різних господарських операцій, форми бухгалтер-
ського обліку, порядку складання кошторису витрат 
і доходів ОСББ сьогодні не затверджені Наказом 
Міністерства з питань житлово-комунального гос-
подарства, тому мають скоріше не методичний, а 
ознайомчий та необов’язковий характер.

Релігійні організації
У нашій країні до таких організацій відносять 

релігійні громади, їхні центри та керування, духо-
вні братства, монастирі, ордени, духовні навчальні 
заклади, місіонерські товариства та їхні групу-
вання. Релігійні організації мають право на здій-
снення добродійної діяльності самостійно або 
через громадські фонди згідно з вимогами ст. 
23 Закону України «Про свободу совісті та релі-
гійні організації» [7]. Невід’ємним напрямом діяль-
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ності таких організацій є надання певної допомоги 
не тільки членами таких організацій, але й іншим 
громадянам. Релігійні організації не мають права 
впливати на діяльність політичних партій, нада-
вати їм матеріальну підтримку, висувати кандида-
тів до органів державного правління, здійснювати 
агітації чи фінансування виборчих кампаній канди-
датів. При цьому священники можуть вільно брати 
участь у політичному житті держави, як і будь-які 
рядові громадяни. Будь-яка релігійна організація 
має керівничій та виконавчий органи, особливу 
структуру, цілісність якої спирається на віров-
чення. Між цими складовими історично уклались 
ієрархічно-витримані відносини, які дають можли-
вість керувати діяльністю, яка спирається на релі-
гійні постулати, та впорядковувати її.

Доходи релігійних організацій складаються 
переважно з отриманих пожертв; плати за здій-
снення треб (надання послуг); плати за поши-
рення (продаж) предметів релігійного призначення 
тощо. Витрати релігійних організацій складаються 
переважно з витрат на оплату праці робітників, 
грошове забезпечення священно- та церковнос-
лужителів, включаючи відрахування до фондів 
соціального страхування; комунальні послуги для 
забезпечення функціонування культових та інших 
будівель; придбання матеріалів для використання 
в богослужіннях, богослужбових предметів (ікони, 
підсвічники, аналої тощо), господарського інвен-
таря, предметів для поширення; ремонт культо-
вих та інших будівель тощо. Слід зазначити, що 
якщо релігійні організації отримують прибутки, то 
вони мають використовуватися для здійснення 
добродійної діяльності, що передбачено вимо-
гами Закону України «Про свободу совісті та релі-
гійні організації» [7]. До такої діяльності відносять 
надання гуманітарної допомоги, милосердя та 
здійснення благодійної діяльності тощо.

За нормами Податкового кодексу України 
витрати на утримання некомерційної організацій, 
реалізації завдань та напрямів діяльності, їхньої 
мети та цілей, зазначених в установчих докумен-
тах організації, не вважаються розподілом отри-
маних прибутків [8]. Причиною для виключення 
релігійної організації з Реєстру неприбуткових 
організацій може бути лише доказ факту викорис-
тання прибутків з метою, яка не передбачена пра-
вилами ст. 133 Податкового кодексу України [8].

Слід зазначити, що, згідно з п. 6 ст. 6 Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» [2], міністерства, інші цен-
тральні органи виконавчої влади в межах своєї 
компетенції відповідно до галузевих особливостей 
розробляють на базі НП(С)БО методичні рекомен-
дації щодо їх застосування, які слугують зручним 
допоміжним матеріалом під час організації та 
ведення бухгалтерського обліку юридичними осо-
бами цих галузей. Однак для релігійних організа-

цій такі рекомендації не розроблялися, тому під 
час організації та ведення бухгалтерського обліку 
релігійні організації повинні керуватися лише 
переліченими вище нормативними документами 
без урахування специфіки їх статутної діяльності.

Професійні спілки
Професійна спілка (профспілка) – це некомер-

ційна добровільна організація, яка об’єднує гро-
мадян, пов’язаних спільними інтересами за родом 
їхньої діяльності, а саме трудової або навчання. 
Об’єднання у профспілки є одним з найважли-
віших трудових прав робітників, яке закріплене 
у ст. 36 Конституції України: громадяни України 
мають право на свободу об’єднання у політичні 
партії або громадські організації задля здійснення 
й захисту своїх прав та свобод і задоволення 
політичних, соціальних, економічних, культурних 
та інших інтересів, окрім встановлених законом 
обмежень, в інтересах національної безпеки та 
громадського порядку, охорони здоров’я насе-
лення чи захисту прав і свобод інших людей [9].

Постановою Президії Ради Федерації профспі-
лок України «Про особливості методики впрова-
дження бухгалтерського обліку в профспілкових 
організаціях» задля створення загальних методо-
логічних порад щодо організації та ведення бух-
галтерського обліку профспілок було затверджено 
План рахунків бухгалтерського обліку первин-
них профспілкових організацій та Інструкцію про 
застосування цього плану рахунків [10]. Слід від-
значити, що цей План не має принципових відмін-
ностей від загального плану рахунків. Втім, варто 
виділити певну специфіку використання такого 
Плану рахунків. Так, за цим планом:

– 7 класом рахунків «Доходи і результати 
діяльності» користуються винятково професійні 
спілки, які займаються господарською діяльністю 
та отримують дохід (прибуток);

– на рахунках 8 класу «Витрати за елементами 
на господарську діяльність» групуються витрати, які 
пов’язані з господарською діяльністю профспілок;

– на рахунку 79 «Фінансові результати» проф-
спілки узагальнюють облікову інформацію про 
результат своєї діяльності з подальшим виділен-
ням на рахунку 44 інформації про нерозподілені 
прибутки/непокриті збитки.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
розгляд законодавчого та іншого нормативно-пра-
вового забезпечення некомерційних організацій 
(ОCББ, релігійні організації, профспілки), дослі-
дження наявних підходів до організації їх обліку свід-
чать про те, що сьогодні потребує вдосконалення 
методичне забезпечення бухгалтерського обліку 
таких некомерційних організацій з урахуванням спе-
цифіки їх статутної діяльності. До того ж вивчення 
міжнародного досвіду позитивно би вплинуло на 
розкриття зазначеної проблематики й сприяло би 
подальшому науковому пошуку в цьому напрямі.
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FEATURES OF ACCOUNTING ACCOUNTS OF NON-COMMERCIAL ORGANIZATIONS

The purpose of the article. Non-profit organizations, whose activities are solely aimed at resolving social, 
economic, and political problems, are necessary for society. Non-profit organizations include such types of 
organizations as: charitable foundations, creative unions, garden or country communities, religious organiza-
tions, associations of co-owners of a multi-apartment building, trade unions, etc. These organizations carry 
out a systematic independent economic activity aimed at obtaining social, economic, political results not 
related to profit. A key factor in their effective management is reliable, complete, timely accounting informa-
tion that reveals the peculiarities of the functioning of such organizations. Therefore, the study of the specifics 
of accounting, the problematic aspects of its organization and ways to solve them in non-profit organizations 
are very relevant, which led to the choice of research topic. The purpose of the article is to reveal the problem 
aspects of accounting of various non-profit organizations by disclosing the specifics of their functioning.

Methodology. The research is based on the study of the peculiarities of the functioning of non-profit orga-
nizations; analysis of their legislative framework, other regulatory and methodological support in the field of 
accounting organization.

Results. Each of the types of nonprofit organizations has its own specific personality, which manifests itself 
in the differences in approaches to accounting. To achieve this goal we will consider the general principles 
of accounting organization in such non-profit organizations, such as: association of co-owners of an apart-
ment building (ACMH); religious organizations; trade unions. Taking into account the logic of their functioning, 
the problem aspects of accounting organization at such enterprises are investigated. The legal and other 
normative-legal support of non-profit organizations was studied, the existing approaches to the organization 
of accounting were investigated and it was found that the lack of special legislative acts, other regulatory legal 
regulations governing the accounting and reporting of non-profit organizations, is a source of a number of 
problems. In this paper it is established that today in our country there are no special accounting regulations 
(standards), and therefore specialists of non-profit organizations are forced to use generally accepted unified 
rules that do not take into account the peculiarities of their functioning. In addition, to date, methodological 
recommendations on the organization and accounting of various non-profit organizations have not been pre-
pared in sufficient quantity. So, at the methodological level, questions still remain unresolved: the application 
of optimal forms of accounting depending on different types of non-profit enterprises; development of a work-
ing plan of accounts, typical forms of primary documentation, accounting registers (analytical and synthetic); 
improvement of reporting forms (financial, statistical, tax and other economic reporting), which indicators would 
reflect the most complete and reliable all accounting information about the activities of a nonprofit organization.

It is substantiated that in order to solve this problem, it is necessary to develop special methods and 
to improve the existing methodological and organizational provisions (recommendations, instructions, pro-
cedures, etc.) of accounting of non-profit organizations taking into account the specifics of their statutory 
activities. In this case, of course, the study of international experience would have had a positive effect on the 
disclosure of this problem and would contribute to further scientific research in a given direction.

Practical implications. The attention is paid to the functional specificity of the activities of non-profit orga-
nizations, which determines the development of special methodological support in the field of accounting orga-
nization of various types of non-profit organizations.

Value/originality. The problem issues of methodological provision of accounting for non-profit enterprises 
are considered in the work. The prospects for further research aimed at improving the provisions and methods 
(orders, recommendations, instructions) in the accounting sphere are determined in the account of the pecu-
liarities of the statutory activities of commercial organizations.
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