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реальні можливості розширення сфери діяльності, 
підвищення потенціалу прибутковості і фінансової 
стійкості. Крім того, наведено основні позитивні і 
негативні наслідки ПФГ. Встановлено, що функції 
нагляду і контролю діяльності ПФГ, учасниками 
яких є банки здійснює НБУ.
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Стаття присвячена дослідженню безперервності діяльності як методологічної основи концепції функціонуючого суб’єкта гос-
подарювання. Запропоновано загальну схему щодо визначення позиції принципу безперервності діяльності підприємства в сис-
темі фундаментальних положень бухгалтерського обліку. Обґрунтовано доцільність застосування теорії етапів життєвого циклу 
суб’єкта господарювання, кожен з яких характеризується зміною вартості бізнесу в умовах безперервності.
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Постановка проблеми. Управління безперерв-
ністю діяльності є одним із головних напрямів фор-
мування стратегії щодо забезпечення економічної 
безпеки, яка характеризує здатність бізнес-утво-
рення до суверенності, поліфункціональності, авто-
номності інтересів, внутрішньої консолідації та коор-
динації, корпоративної соціальної відповідальності.

Принцип безперервності діяльності є ключовою 
концепцією сучасною бухгалтерської теорії і прак-
тики усього світу [1]. Безперервність діяльності є 
не лише методологічним принципом, але ідеєю, яка 
наголошує, що господарська діяльність підприємства 
спрямована перш за все на продовження і розвиток 
і заздалегідь не обмежена певним часом або цільо-
вими рамками. Також принцип безперервності має 

велике значення не лише як окремий принцип, а як 
об’єднуюча ланка в традиційній системі принципів і 
методів бухгалтерського обліку [2].

Більшість науковців займаються вивченням 
загальновідомих постулатів бухгалтерського обліку, 
які формують його наукову парадигму, але питання 
методологічного поєднання наукових розробок щодо 
визначення принципу безперервності в системі сучас-
них наук з управління лишаються поза увагою нау-
кової спільноти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Прин-
цип безперервності увійшов до сучасної економічної 
термінології як запозичений з міжнародних стан-
дартів, в основі яких лежить традиція англо-амери-
канської школи обліку, прихильниками якої вва-
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жаються Р.Н. Антоні, М.Ф. Ван Бреда, Е. Леоте, 
М. Мунітц, В.Є. Патон, Г.В. Сімон, Е.С. Хендриксен 
та ін. Дослідження еволюції поняття «безперервність 
діяльності» довело, що науковці тих часів вважали, 
що зміст господарської діяльності і методологія 
обліку є єдиним цілим. Одночасно концепція діючого 
підприємства формується при дедуктивному підході 
і розглядається як об’єкт бухгалтерського обліку. 
При індуктивному підході основу обліку складають 
факти господарського життя, і саме вони тракту-
ються як предмет.

Розвиток бухгалтерської методології та запро-
вадження механізму розробки облікової політики 
обумовили суб’єктивізацію зберігання облікової 
методології та оцінки у процесі наступності діяль-
ності підприємства. В Україні проблему оцінки без-
перервності діяльності вирішували Л.В. Гнилицька, 
Т.А. Гологоль, Я. Гринчишин, М.В. Корягін, 
О.С. Орлова, О.М. Столяренко, П.Л. Сук.

У наукових працях наводяться різні підходи до 
наповнення змісту даної категорії та проводиться 
аналіз співвідношення з вимогами до інформаційних 
ресурсів. Звертає на себе увагу спірна точку зору, яка 
трактує безперервність діяльності як стабільний стан 
підприємства, який позбавлений динаміки розвитку. 
Отже, головна проблема витікає у розгляді постійно 
діючого підприємства з відривом від теорії життєвого 
циклу бізнес-одиниці, методологічний базис якої 
закладено у класичному менеджменті. Метою статті 
є формування методологічних основ безперервності 
діяльності підприємства у залежності від стадій жит-
тєвого циклу шляхом використання наукових досяг-
нень суміжних наукових шкіл.

Виклад основного матеріалу. Теорія і практика 
бухгалтерського обліку за декілька століть сформу-
вала деякі принципи, що знайшли відображення та 
застосування в системі бухгалтерського обліку та є 
її безперечною основою. Домінантність цих принци-
пів підтверджується їх суцільним використанням у 
практиці для вимірювання та опису фінансово-госпо-
дарської діяльності бізнес-структур.

Удосконалення методології та організації бух-
галтерського обліку в умовах розвитку ринкових 
відносин, з точки зору досягнення безперервності 
діяльності суб’єктів господарювання, а також з впро-
вадженням в облікову практику визнаних міжна-
родною спільнотою принципів формування бухгал-
терської звітності є новими для сучасної економіки 
України. Принцип безперервності є одним з фун-
даментальних принципів бухгалтерського обліку, 
але його не можна вважати лише методологічним 
принципом обліку. В аудиті даний принцип також 
має визначальне значення, оскільки, з одного боку, 
фінансова звітність формується відповідно до вимог 
виконання даного принципу, а з іншого боку, є під-
твердженням достовірності звітності [3, с. 53]. Більше 
того, припущення про його виконання лежить в 
основі аудиторського підтвердження звітності. Фор-
муючи підходи до оцінки майнового потенціалу під-
приємств, безперервність є не просто бухгалтерським 
методологічним принципом, але визначальною 
ідеєю, яка дає змогу розглядати діяльність компанії, 
що спрямована на продовження і розвиток і не обме-
жена певними часовими рамками. Унаслідок цього 
М.В. Корягін виокремлює принцип безперервності, 
який здійснює безпосередній вплив на формування 
вартості об’єктів [4, с. 47].

Підкреслюючи важливість принципу, О.С. Орлова 
вбачає припущення безперервності діяльності осно-
вою для відображення статей активів по фактичній 

собівартості, а не за ринковою вартістю, яка стає 
визначальною при ліквідації суб’єкта господарю-
вання за умови що він не збирається припиняти своєї 
діяльності і, як наслідок, не виникає потреби розпо-
ділу активів для покриття зобов’язань та проведення 
розрахунків із засновниками [5, с. 106].

Я. Гринчишин наполягає, що концепція безперерв-
ності робить доцільним використання інших прин-
ципів та облікових концепцій, зокрема: принципів 
нарахування, автономності, історичної собівартості, 
обачності, періодичності, концепції амортизації осно-
вних засобів, та вважає, що у разі невиконання умов 
сталого розвитку діяльності, виконання інших осно-
воположних принципів не є достатнім для ефектив-
ного функціонування системи бухгалтерського обліку 
та здійснення найважливіших завдань [6, с. 4].

Т.А. Гоголь здійснює критичний перегляд прин-
ципів бухгалтерського обліку з позицій розробки 
принципів обліково-аналітичного забезпечення в 
рамках інформаційної спроможності малого підпри-
ємництва та оновлення правового поля. На думку 
науковця, якщо бухгалтерський обік є безперерв-
ним, то і діяльність підприємства є безперервною, і, 
навпаки, якщо діяльність підприємства є безперерв-
ною, то і бухгалтерський облік повинен бути органі-
зований таким чином, щоб в повній мірі забезпечу-
вати фіксування всіх господарських операцій, тобто 
здійснюватися безперервно. Погоджуючись з думкою 
автора в цілому, вважаємо, що цей факт є безпере-
чним з огляду на діяльність всіх підприємств неза-
лежно від форм власності та розміру [7, с. 58].

З позицій розвитку обліково-аналітичного забез-
печення економічної безпеки підприємства Л.В. Гни-
лицька доводить, що принцип безперервності є осно-
вою послідовної побудови обліково-аналітичного 
процесу при розв’язанні завдань у системі еконо-
мічної безпеки, що сприятиме впровадженню комп-
лексної систем заходів організації бухгалтерського 
обліку й аналізу фінансово-господарської діяльності, 
метою якої буде посилення функції збереження влас-
ності підприємства [8].

Дослідження нормативних положень щодо існую-
чої наукової проблеми довело, що термін «принцип» 
стосовно безперервності діяльності має декілька 
синонімологічних визначень. Виходячи зі змістов-
ного навантаження при формуванні методологічного 
облікового інструментарію ми не беремо до уваги 
припинення діяльності підприємства, а, навпаки, 
припускаємо, що воно завжди (або, у будь-якому 
разі, в найближчому осяйному майбутньому) буде 
нормально функціонувати, тобто не закриється й 
істотно не згорне свою діяльність.

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 
(IAS) у Концептуальній основі фінансової звітності 
визначають безперервність діяльності як припу-
щення, що суб’єкт господарювання є безперервно 
діючим і залишатиметься діючим в досяжному май-
бутньому. Отже, припускається, що суб’єкт господа-
рювання не має ні наміру, ні потреби ліквідуватися 
або суттєво звужувати масштаби своєї діяльності 
[9]. В термінології означеної Концепції припущення 
безперервності діяльності є визначальним і створює 
умови доцільності застосовування якісних характе-
ристик подання інформації: доречність, суттєвість, 
правдиве подання, яке охоплює повноту, нейтраль-
ність і вільність від помилок. Згідно з Міжнарод-
ним стандартом бухгалтерського обліку (IAS), оці-
нюючи доречність припущення про безперервність, 
береться до уваги вся наявна інформація щодо 
майбутнього – щонайменше на 12 місяців. Якщо 
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суб’єкт господарювання в минулому послідовно 
демонстрував прибуткові результати діяльності і 
має відкритий доступ до фінансових ресурсів, то він 
може дійти висновку про доречність безперервності 
як облікової основи. В інших випадках, перш ніж 
упевнитися в доречності застосування припущення 
безперервності, необхідно дослідити низку чинни-
ків, які стосуються поточної та очікуваної прибут-
ковості, графіки сплати боргів і потенційні джерела 
відновлюваного фінансування [10].

Вітчизняним нормативом НП(С)БО 1 «Загальні 
вимоги до фінансової звітності» та Законом Укра-
їни «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність 
в Україні» безперервність діяльності розглядається 
поряд з іншими принципами бухгалтерського обліку, 
згідно якого оцінка активів і зобов’язань підприєм-
ства здійснюється виходячи із припущення, що його 
діяльність буде подовжуватися у подальшому [11; 
12]. Але згідно з п. 3 Загальних положень НП(С)БО 
1 під принципом бухгалтерського обліку розуміється 
правило, яким слід керуватися при вимірюванні, 
оцінці та реєстрації господарських операцій і при 
відображенні їх результатів у фінансовій звітності. 
Вважаємо, що подібна нормативно закріплена супер-
ечність перетворює загальний постулат на звичайне 
правило.

Дослідивши концепцію функціонуючого суб’єкта 
господарювання через призму організації бухгалтер-
ського обліку в системі П(С)БО, ми дійшли висно-
вку, що принцип безперервності діяльності реалізує 
такі методологічні припущення:

– передача корпоративних прав підприємства не 
призведе до змін в бухгалтерському обліку; 

– факти господарського життя здійснюються в 
умовах невизначеності;

– зобов’язанням керівництва компанії є без-
перервне ведення обліку до моменту реорганізації 
або ліквідації та забезпечення користувачів макси-
мально корисною інформацією для прийняття управ-
лінських та інвестиційних рішень;

– можливість оцінити розмір майбутньої еконо-
мічної вигоди (втрати) під час оцінки активів або 
зобов’язань;

– результати господарської діяльності, яка роз-
глядається як припинена, не можуть братися до 
уваги при складанні прогнозів на майбутнє;

– витрати, які принесуть доходи в майбутньому, 
повинні бути капіталізовані;

– для забезпечення сталого розвитку суб’єкта 
господарювання повинні створюватися резерви 
покриття збитків, які можуть виникнути в резуль-
таті стихійних лих, несподіваних втрат від падіння 
курсу валют і цінних паперів тощо;

– фінансові результати повинні бути розподілені 
по звітних періодах.

Таким чином, застосування принципу безперерв-
ності діяльності підприємства на практиці демон-
струє надійність та стійке зростання в довготерміно-
вій перспективі не тільки в цілому, але поширюється 
і на окремі його активи, групи активів, а також 
напрями господарської діяльності. На підставі цього 
можна стверджувати, що в процесі безперервної 
діяльності відбувається відтворення господарських 
ресурсів на певних етапах життєвого циклу. Під час 
минулих подій виникають носії майбутніх економ-
них вигід або втрат, які прямо або опосередковано 
створюють потік грошей або їх еквівалентів. На пев-
ному етапі здійснюється контроль над ресурсами, на 
якому оцінюються загрози подовженню діяльності в 
умовах невизначеності.

Попри значну кількість досліджень у сфері бух-
галтерського обліку, у науковій спільноті досі не 
існує узгодженості стосовно сутності, кількості прин-
ципів бухгалтерського обліку та їх класифікації.

З метою уточнення сутності системи базових 
принципів бухгалтерського обліку та визначення 
місця принципу безперервності діяльності підпри-
ємства і його ролі, доцільно розглянути економічну 
сутність таких найважливіших принципів як майно-
вої відокремленості, часової визначеності фактів гос-
подарської діяльності і послідовності облікової полі-
тики, які визначаються Концептуальною основою 
фінансової звітності.

Дослідження фундаментальних положень бухгал-
терського обліку довело що, якщо принцип безпе-
рервності діяльності підприємства насправді не реа-
лізується, виконання інших принципів є недостатнім 
для ефективного функціонування суб’єкта господа-
рювання та здійснення найважливіших завдань, 
серед яких здійснення довгострокових прогнозів і 
розробка інвестиційної стратегії користувачами облі-
ково-аналітичного забезпечення. На нашу думку, 
невиконання зазначеного принципу ставить в ранг 
неможливих до виконання інші принципи.

Якщо підприємство не має наміру продовжу-
вати свою діяльність невизначено довго втрачається 
доцільність відокремлення майна підприємства та 
його власника, адже це завжди виключає будь-який 
контроль за діяльністю та припускає взаємне пере-
криття зобов’язань та відповідальності. Інформація 
такого роду, очевидно, є суттєвою для користувачів, 
які не розраховують на припинення діяльності під-
приємства в найближчому майбутньому. 

Принцип нарахування (часової визначеності фак-
тів господарської діяльності) також доцільний до 
застосування лише в умовах діючого підприємства. 
Згідно цього користувачі завжди хочуть мати впев-
неність про те, що доходи і витрати прив’язані до 
відповідного звітного періоду, а не до конкретного 
моменту часу. Якщо впевненості в подовженні діяль-
ності не існує, тоді виникає сумнів у своєчасному від-
несенні доходів і витрат до періоду їх виникнення, 
що спотворює картину формування реальних показ-
ників прибутковості підприємства.

Принцип послідовності застосування обліко-
вої політики формується завдяки припущенню, що 
підприємство буде застосовувати технологію, мето-
дику та організацію облікового процесу послідовно 
від одного звітного періоду до іншого. Знехтування 
принципом безперервності позбавляє користувачів 
можливості співставлення показників фінансової 
звітності в динаміці, що не дає можливості визна-
чити тенденції розвитку майнового стану і руху гро-
шових коштів.

Принцип безперервності є важливою складо-
вою методології бухгалтерського обліку і базою для 
створення єдиних правил ведення бухгалтерського 
обліку та складання фінансової звітності, що є 
обов’язковими для всіх підприємств, і є гарантією 
захисту інтересів користувачів.

Будучи вихідним положенням теорії бухгалтер-
ського обліку, принцип безперервності діяльності 
визначає правила, що складають основу процесу 
формування звітності, яка володіє заданими харак-
теристиками єдності і несуперечливості [13, с. 54].

Згідно із Концептуальною основою фінансової 
звітності принципи майнової відокремленості, часо-
вої визначеності фактів господарської діяльності і 
послідовності облікової політики трактуються як 
базові постулати-припущення. Національні стан-
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дарти бухгалтерського обліку взагалі відходять 
від концептуальних засад і вводять регламентацію 
принципів стосовно визначення інформаційної цін-
ності інформаційних ресурсів в системі бухгалтер-
ського обліку.

На наш погляд, для усунення змістовних розбіж-
ностей доцільно дотримуватися єдиної терміноло-
гічної концепції, хоча саме термін «припущення» у 
нашому випадку можна вважати синонімом, оскільки 
абсолютно зрозуміло, що будь-яке підприємство рано 
чи пізно буде закрито. Більш того, можна стверджу-
вати, що термін «принцип» має усталений склад 
синонімів: постулати, вимоги, правила. Вважаємо, 
що кожен з них містить власне змістове наванта-
ження, яке є похідним поняття «принцип бухгалтер-
ського обліку». На нашу думку, з наведених варіан-
тів доцільно розмежовувати принципи-припущення і 
принципи-правила.

Процес формування обліково-аналітичного забез-
печення повинний виходити з заданих принци-
пів-припущень (майнова відокремленість, часова 
визначеність фактів господарської діяльності і послі-
довність облікової політики), які варто асоціювати 
з вихідними положеннями, що розвиваються разом 
з історією бухгалтерського обліку, представляють 
потенціал для вирішення практичних завдань і є 
основою всіх наступних тверджень.

Відповідно, правила до інформаційних ресурсів 
визначаються принципами організації бухгалтер-
ського обліку (обачність, повне висвітлення, послі-
довність, превалювання сутності над формою, істо-
рична (фактична) собівартість, єдиний грошовий 
вимірник, періодичність), якими варто керуватися 
при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських 
операцій і при відображенні їх результатів у фінан-
совій звітності.

Загальне визнання облікових принципів-пра-
вил залежить від того, наскільки вони відповіда-
ють трьом критеріям: доречності, об’єктивності 
й здійсненності. Принцип доречний, якщо інфор-
мація про певну господарську одиницю має зміст 
і принесе користь споживачам інформації. Прин-

цип об’єктивний, якщо на інформацію не вплива-
ють особисті думки, дії чи оцінки тих, хто її готує. 
Об’єктивність передбачає надійність, перевіреність, 
відповідність дійсності. Принцип здійсненний, 
якщо його реалізація не спричиняє надмірних труд-
нощів чи витрат. Принцип-правило бухгалтерського 
обліку – це базовий принцип, який не змінюється 
під впливом зовнішніх і внутрішніх умов господа-
рювання, що закладається при побудові моделі бух-
галтерського обліку.

Сформулювавши власне визначення принципів 
бухгалтерського обліку, виходячи з філософсько-
економічного змісту цього поняття, вважаємо за 
доцільне запропонувати загальну схему щодо визна-
чення позиції принципу безперервності діяльності 
підприємства в системі фундаментальних положень 
бухгалтерського обліку (рис. 1).

Бухгалтерський облік як галузь знань ще не 
завершив свого становлення, і аналіз принципових 
положень його концепції, довів, що його фундамен-
тальна суть в кінцевому підсумку зводиться до таких 
положень: концептуальної основи та метрологічного 
інструментарію. Ці положення становлять основу 
парадигми як концептуальної схеми визначення 
місця та ролі принципу безперервності діяльності 
підприємства в системі фундаментальних положень 
бухгалтерського обліку.

З усіх наведених визначень принципу безперерв-
ності простежується певна циклічність діяльності. 
З цього приводу можна констатувати, що підприєм-
ство як система функціонує теж на певними зако-
нами циклічності. Тому є сенс розглядати безперерв-
ність діяльності крізь призму циклічності життєвого 
циклу господарюючої системи.

Висновки. Вищезазначене дає підстави ствер-
джувати, що принцип безперервності діяльності 
доцільно покласти в основу концепції етапів жит-
тєвого циклу суб’єкта господарювання (створення, 
зростання, зрілість і старіння), кожен з яких харак-
теризується зростанням або зменшенням вартості 
бізнесу як показника про загальний стан підприєм-
ства у довгостроковій перспективі. В економічному 

сенсі вартість бізнесу трактується як 
поточна вартість майбутніх вигід від 
володіння бізнесом або сума дискон-
тованих грошових потоків, що гене-
руються фінансово-господарською 
діяльністю. Розмаїття господарських 
операцій, пов’язаних з відчуженням 
прав власності на нерухомість, при-
дбанням-продажем цілісних майно-
вих комплексів, поглинанням або 
злиттям суб’єктів господарської 
діяльності, прийняттям рішень про 
ліквідацію бізнесу, емісією цінних 
паперів для залучення додаткового 
капіталу, розміщення акцій на фон-
дових ринках тощо, вимагає визна-
чення показника вартості підпри-
ємства, наближеної до її ринкового 
рівня. Вважаємо, що такий підхід 
дає змогу керівникам оцінювати 
вартість підприємства як діючого, а 
зовнішнім користувачам оцінювати 
бізнес з позицій наявного інновацій-
ного інструментарію, що передбачає 
впровадження інвестиційних проек-
тів, нових методів управління, зміну 
системи фінансування, проведення 
реструктуризації тощо.

Безперервність діяльності

Майнова відособленість

Часова визначеність 
господарських операцій

Послідовність застосу-
вання облікової політики

Концептуальна основа 
Принципи-припущення – вихідні положення, що розвиваються разом з історією 

бухгалтерського обліку, представляють потенціал для вирішення практичних завдань і 
є основою всіх наступних тверджень

Методологічний інструментарій 
Принципи-правила – базовий принцип, який не змінюється під впливом зовнішніх і

внутрішніх умов господарювання, що закладається при побудові моделі
бухгалтерського обліку

обачність 

повне 
висвітлення 

послідовність 

превалювання 
сутності над  

формою 

єдиний 
грошовий 
вимірник 

періодичність 

історична 
(фактична) 

собівартість 

Рис. 1. Концептуальна схема визначення місця та ролі  
принципу безперервності діяльності  

в системі фундаментальних положень бухгалтерського обліку
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