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З часом підприємство здійснює так зване «відповідальне інвес-
тування», тобто, вкладає інвестиції в проекти, що враховують
екологічні та соціальні фактори і наслідки реалізації проекту. Як
наслідок. поступово формується імідж підприємства, яке здійс-
нює екологічно відповідальну діяльність, що зазвичай позитивно
оцінюється соціумом.
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Інформація про неприбуткові
організації та правила їх діяль-
ності має бути доступна держав-
ним органам, донорам, суспіль-
ству та кожному зацікавленому
громадянину. Шляхом досягнен-
ня прозорості та підконтроль-
ності суспільству є система звіт-
ності неприбуткових організа-
цій.
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INFORMATION FOR THE
CONTROL OF ACTIVITY

NONPROFIT ORGANIZATIONS

Information on nonprofit organi-
zations and the rules of their ac-
tivities should be available to
state bodies, donors, the public
and all concerned citizen. Through
transparency and accountability
to society is a system of reporting
of nonprofit organizations.

Кількість і стан розвитку неприбуткових організацій, які ство-
рюються для задовольняння широкого спектру соціальних інте-
ресів громадян і досягнення суспільних благ, свідчить, що вони
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набувають все більшого значення та є реальним економічним сек-
тором.

24 березня 2012 року була затверджена Стратегія державної
політики сприяння розвитку громадянського суспільства в
Україні Указом Президента України, якою держава запровадила
цілісний підхід до формування політико-правової основи її взає-
модії із третім сектором. Зміни зовнішнього середовища обумов-
люють додаткове теоретичне осмислення організаційних аспектів
їх діяльності.

В Україні діяльність неприбуткових організацій регламенту-
ється величезною кількістю законодавчих актів, що обумовлює
наявність неоднозначності тлумачень і певних проблем. Однім з
головних проблемних аспектів регулювання діяльності неприбут-
кових організацій, які вимагають вирішення на державному рівні,
є забезпечення контролю за діяльністю неприбуткових організа-
цій з боку держави, суспільства та донорів.

Для забезпечення належного контролю в Україні має бути
розроблена система звітності неприбуткових організацій, яка за-
безпечить усіх зацікавлених користувачів необхідною, достат-
ньою, відкритою інформацією про їх діяльність.

Надати державі, донорам і суспільству відомості для визна-
чення відповідності діяльності неприбуткових організацій меті та
завданням, зазначеним у статутних документах, має відкрита, до-
стовірна, повна інформація. Таку інформацію має забезпечити
фінансова звітність неприбуткових організацій, крім того, гро-
мадськості повинна бути надана можливість ознайомлення з нею.

Деякі нормативно-правові документи, що регулюють діяль-
ність неприбуткових організацій, вимагають обов’язкове скла-
дання та оприлюднення фінансової звітності. При цьому перелік
форм звітності, порядок складання та подання, за деякими винят-
ками, не вказується. У зв’язку з цим виникає потреба уточнення
складу та структури форм звітності неприбуткових організацій.

Склад звітності неприбуткових установ та організацій має за-
лежати від організаційно-правової форми, форми ведення бухгал-
терського обліку та особливостей оподаткування. Для неприбут-
кових організацій з високим рівнем державного контролю необ-
хідне подання фінансової звітності в повному обсязі, а для всіх
інших можна вимагати обмежену звітність.

Основним критерієм визнання елементів фінансової звітності
неприбуткових організацій є розподіл діяльності на дві складові:
реалізація сервісного потенціалу у відповідності з основною не-
комерційною діяльністю, заради якої створена неприбуткова ор-
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ганізація, та отримання економічних вигід у відповідності зі здій-
сненням підприємницької діяльності.

Звітність має формуватися з урахуванням базових принципів
МСФЗ та орієнтуватися на надання визначеному колу користува-
чів інформації. Оптимальним варіантом формування звітності
для неприбуткових організацій є надання інформації в розрізі
надходжень і витрачань від основної, некомерційної діяльності,
та в розрізі доходів і витрат від здійснення підприємницької діяль-
ності з урахуванням принципів МСФЗ.

В Україні державних органів і способів публічного контролю
за діяльністю неприбуткових організацій не існує. За умови від-
сутності державного органу, прямими функціями якого є конт-
роль діяльності неприбуткових організацій, функцію забезпечен-
ня законності та цільової спрямованості їх діяльності мають
взяти на себе зацікавлені члени громади та засоби масової інфор-
мації, особливо там, де неприбуткові організації мають значні
пільги чи урядові гранти, суспільство має право вимагати від них
відкритості та суворої звітності

Інформація про неприбуткові організації та правила їх діяль-
ності має бути доступна суспільству та кожному зацікавленому
громадянину. Донори повинні мати право укладати договори про
розкриття інформації з метою оцінки здатності неприбуткових
організацій залучати внески та ефективності їх використання. 
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