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ВСТУПНА ЧАСТИНА

Творінню «Його Величності» живого інтелекту немає 
меж. Про це яскраво свідчить існування його вкрай 
«ефемерної» або умовно нематеріальної оцінки - давно 
укоріненого (понад 500 років) поняття «гудвіл» - основного 
продукту його (інтелекту) успішного функціонування. В 
сучасному ринковому світі, освоєння якого вже більше 10 
років відбувається в Україні, атрибути гудвілу сприяють 
гармонізації ринкового середовища.

Ще з глибокої древності (до появи монофактур), 
гудвіл був пов'язаний з діловою репутацією окремої особи - 
чесного та продуктивного працівника. Репутація окремих 
осіб мала важливе значення, оскільки саме від неї залежала 
репутація їх бізнесу, тобто того, чим вони займалися і 
заробляли собі на життя. З розвитком торгівлі ділова 
репутація вийшла «із тіні» і її важливість дуже швидко 
почала зростати до рівня на якому гудвіл формує вартість 
підприємства.

В теоретичній частині автори в першу чергу 
визначили елементи внутрішньо генерованого гудвілу, що 
застосовуються в науковій літературі. До них відносяться: 
добре ім’я, ділові зв’язки, репутація, база клієнтів, лояльність 
акціонерів, передовий менеджмент, популярність фірмового 
найменування, монополістичні переваги, інноваційні 
технології, кваліфікація персоналу, корпоративна стратегія, 
інтелектуальні активи, управлінські якості, домінуючі позиції 
на ринку, стратегія розвитку, висока якість продукції, 
постійні клієнти, надійні постачальники, ліцензії, 
впливовість, інформаційні зв’язки, рекламні заходи, 
професійна перепідготовка, інтелектуальний, технологічний 
та клієнтський капітал, «ноу-хау» та інші.

Орієнтуючись в лабіринті таких визначень, автори 
вносять відповідні корективи та узагальнення сучасних 
дефініцій гудвілу. Авторське визначення пояснює «гудвіл» як
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продукт інтелектуальної діяльності фірми або фактичний 
оціночний продукт функціонування людського капіталу, що 
здобувається творчою працею присутніх в ній (фірмі) 
особистостей та успішному застосуванню менеджменту, в 
тому числі і маркетинговому.

Показовим є те, що автори вміло застосовують 
синергетичний підхід до визначення гудвілу бізнес-структур, 
визначаючи, що ділова репутація в сучасному розумінні 
комплексно характеризує діяльність підприємства та 
заснована на сполученні економічних та неекономічних 
складових, що обумовлює виникнення синергетичних 
ефектів. А синергія, що вивчає закони еволюції та 
самоорганізації великих нелінійних систем, є новим 
філософським щаблем в розвитку науки. Провідна ідея 
синергії не просто приводить систему до простих понять, 
виявляючи взаємодію між ними, а визначає емерджентну 
суму простих незалежних об’єктів. Ефект синергії у цілісній 
бізнес-системі передається саме через гудвіл завдяки 
консолідації різних форм капіталу. Отримання 
синергетичного ефекту від консолідації капіталу залежить від 
складу системоутворюючих елементів, способів їх 
об’єднання, гармонії зв’язків між ними, тобто від 
організаційної цілісності. Чим більш різноманітними і 
комплексними є взаємозв’язки, тим більшою є кількість 
способів взаємодії між привернутими в систему елементами, 
тим вищий організаційний потенціал системи як цілісного 
утворення і тим досконалішою є її ділова репутація, що 
здатна приносити дохід, оскільки: 1) процес примноження 
гудвілу носить безперервний характер; 2) віддача гудвілу від 
його використання відбувається у вигляді створення частини 
додаткової вартості.

Високу актуальність здійснених у монографії 
досліджень визначають, з одного боку - змістові (сутнісні) 
ознаки гудвілу та запропоновані методи його оцінки, а з 
іншого - проведені дослідження на об’єктах сучасної та
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перспективної форми організації діяльності - корпоративних 
підприємствах різної виробничої характеристики.

Особливо цінною з точки зору науки і практики є 
розробка авторів щодо формування соціально- 
відповідального та екологічно спрямованого корпоративного 
управління у бізнесі на основі інструментів гудвілу.

Мотиватором дотримання принципів сучасного 
господарювання, поряд із формальними нормативно- 
правовими актами, має стати екологічна культура компаній. 
Практика показує, що неможливо описати в законах всі 
випадки господарської діяльності, наслідки яких можуть 
зашкодити навколишньому середовищу. Також дуже складно 
організувати тотальний контроль за дотриманням цих 
законів. Це означає, що у сфері екологічної відповідальності 
неможливо досягти бажаного результату, користуючись лише 
«буквою закону». Значне місце в екологічно відповідальному 
господарюванні має відводитися «духу закону».

Для прискорення формування адекватної екологічної 
культури не тільки стосовно продукції, але й стосовно 
бізнесу в цілому корпораціям необхідно надати деякий 
імпульс. На думку авторів, таким поштовхом може слугувати 
створення національного рейтингу екологічно 
відповідального бізнесу. Присвоєння відповідного місця у 
рейтингу неодмінно буде відображатися на рівні гудвілу 
компанії та стимулюватиме її високоефективний 
корпоративний менеджмент.

Заслужений діяч науки і техніки, 
д.е.н., професор, професор 
кафедри економічної теорії 
Житомирського національного 
агроекологічного університету 

Є. І. Ходаківський
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РОЗДІЛ 1
ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ГУДВІЛУ

1.1. Історія походження гудвілу

Гудвіл («goodwill») - у перекладі з англійської мови 
буквально «добра воля» - міждисциплінарна категорія, яка 
налічує декілька століть. В найбільш ранній та 
найпростішій формі, ще до появи мануфактур, гудвіл був 
пов'язаний з діловою репутацією окремої особи - чесного 
та продуктивного працівника. Репутація окремих осіб мала 
важливе значення, оскільки саме від неї залежала 
репутація їх бізнесу, тобто того, чим вони займалися і 
заробляли на життя. З розвитком торгівлі ділова репутація 
вийшла «із тіні», її важливість швидко почала зростати і, 
нарешті, досягла рівня, на якому стала формувати вартість 
підприємств.

Окремі джерела відносять перші згадки про гудвіл 
до початку XV ст. Саме в цей період в комерційній 
практиці Англії з'явилося специфічне поняття «гудвіл», яке 
мало негативне значення із суспільно-політичної точки 
зору. Англійське законодавство забороняло цей об'єкт як 
елемент комерційних операцій. Пояснювалося це тим, що 
можливість придбання підприємства «з гудвілом» 
полегшувала скупку підприємств і сприяла обмеженню 
конкуренції, а часом, і виникненню монополій в тій або 
іншій галузі. Протягом тривалого періоду часу учасники 
комерційної діяльності приховували факт наявності 
гудвілу, оскільки до них могли застосувати штрафні 
санкції.

Перша офіційна згадка про гудвіл датується 1571 р. 
А найперший судовий прецедент, пов'язаний з
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визначенням та оцінкою гудвілу виник в Англії у 1620 р. - 
справа «Брод проти Джоліфа». Крамар Брод, який купив у 
Джоліфа його бізнес, заплатив йому вартість товарів та 
надбавку за гарантію того, що продавець не 
переїжджатиме на нове місце. Однак продавець переїхав, 
продовжуючи справу на іншому місці, що суперечило 
умовам угоди. Справа розглядалася в суді і суд прийняв 
рішення на користь позивача. Угода була розірвана. 
Основним предметом розгляду стала ділова репутація 
проданої справи, яка на думку позивача була втрачена, 
оскільки прихильність покупців змінилася у зв’язку із 
зміною місцезнаходження крамниці.

З кінця XVII офіційні згадки про гудвіл з’явилися в 
друкованих джерелах. Так, в одному із номерів журналу 
«Ланджер» за 1786 р. було написано: «Пані N продала 
гудвіл свого магазину та складу», а в «Політичній 
економії» Фоссета (1863 р.) є фраза про те, що: «Адвокат 
може або продати гудвіл свого бізнесу, або передати у 
спадок своїм дітям.

В XIX ст. термін «гудвіл» перейшов з юридичної у 
бухгалтерську практику, оскільки був визнаний майновим 
правом, і виникла необхідність його оцінювання та обліку. 
Так, у Бухгалтерському словнику (1882 р.) гудвіл
визначається як «переваги комерційної установи, що має 
хорошу репутацію. Відмінно організована комерційна 
справа обіцяє прибуток всім, хто побажає прийняти в ній 
участь, - і тому, цілком природно, що вони платять за цю 
перевагу реальні гроші. Кожен, хто зайнятий у такій справі 
і змушений з тієї чи іншої причини її залишити, може 
«продати репутацію своєї справи». В 1891 р. англійський 
бухгалтер Ф. Мор вперше запропонував підходи до оцінки 
гудвілу на основі генерованих ним додаткових доходів.

З кінця XIX ст. і до сьогодні гудвіл стає об’єктом 
дискусій як у науковому світі, так і в бізнес-середовищі.
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При цьому розвиваються дві протилежні точки зору на 
гудвіл як економічну категорію. Ідеологом однієї течії став 
швейцарець Іоган Фрідріх Шер (1846-1924 рр.), який 
стверджував, що гудвіл є «особливим видом вуалювання 
бізнесу». Шер вважав, що гудвіл використовується в 
бухгалтерському балансі для того, щоб приховати окремі 
аспекти діяльності підприємства, збільшити або зменшити 
вартість фірми при її продажу. Таким чином, при реалізації 
фірми встановлювалася ціна, яка перевищувала вартість 
активів у балансі, а різниця зазначалася як уявний актив. 
Протилежної точки зору дотримувався англієць Френсіс 
Пікслей (1852-1933 рр.),        який     визначав    гудвіл     як
«дисконтовану вартість майбутніх надприбугків, тобто сум 
перевищення прибутків, які отримує підприємство, над 
нормою прибутку на вкладений капітал з урахуванням 
наявних ризиків». Пікслей стверджував, що гудвіл 
властивий будь-якому підприємству, що функціонує, може 
бути куплено та має надприбуток. Проте, об'єктом 
відображення в бухгалтерському обліку може бути тільки 
«придбаний гудвіл», тобто гудвіл, що виникає при купівлі- 
продажу підприємства, іншими словами гудвіл за який 
заплачено гроші. Саме поняття «надлишковий прибуток» 
уперше було розкрито Л. Ретелом (1924 р.) як прибуток, 
одержуваний підприємством за рахунок гудвілу.

У XX ст. при дослідженні поняття «ділова 
репутація» все частіше стали звертатися до суспільної 
думки, формування і свідомості споживача, соціальних 
аспектів репутації, що знайшло відображення й у наукових 
працях різних економістів. Так, у роботах Д. Крепса, Р. 
Вілсона, П. Мілгрома, Д. Робертса під діловою репутацією 
підприємства розуміється економічна категорія 
забезпечення привабливості підприємства в умовах 
невизначеності, яка заснована на економічному аналізі та 
прогнозі ринку і конкурентів. У дослідженнях Р. Харлоу
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ділову репутацію визначено як витрати підприємства на 
комунікаційну діяльність. Д. Марстон розглядає репутацію 
як потенційну комплексну бізнес-функцію, що надає 
можливість споживачам добровільно обирати 
підприємство або його продукцію. Економічна сутність 
аналізованого поняття підкріплюється і дослідженнями С. 
Соерхафта та С. Аткінса, згідно з якими ділова репутація 
забезпечує формування необхідної підприємству 
суспільної думки. Р. Селтен визначає репутацію як ясне і 
деталізоване, на рівні підсвідомості й уяви, представлення 
періодів розвитку підприємства і підсумкову думку 
респондента на момент спогаду про підприємство або його 
продукцію, з урахуванням зіставлення з минулими 
відзивами або інформацією про підприємство в різні 
моменти часу. За спостереженнями Р. Селтена, в пам'яті 
респондента, як правило, виникає до 20 таких позитивних 
або негативних епізодів, пов'язаних з діяльністю 
підприємства. При цьому ділову репутацію або розвиток 
подій на майбутнє респонденти моделюють самі. Картину 
доповнюють партнери, зовнішнє оточення підприємства, 
стан ринку й інші фактори. На думку С. Фомбрана та М. 
Шенлі, ділова репутація визначається як публічне 
представлення підприємства, кумулятивне судження 
суспільства про підприємство за період часу на підставі 
порівняльного успіху на ринку і задоволення сподівань 
акціонерів. Т. Харріс визначає репутацію як «сприйняття 
образу минулих дій підприємства і майбутніх дій, які 
описують повну привабливість своїх компонентів 
порівняно з лідируючими конкурентами». У роботах Г. 
Девайса і Л. Майлса ділова репутація трактується як 
функція розвитку організації діяльності підприємства, 
соціальне представлення, сильний взаємозв'язок елементів 
підприємства і систем управління з урахуванням сподівань 
суспільства. На думку вчених, репутація залежить від
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розміру підприємства і галузі, в якій воно працює. Існує 
зв'язок між репутацією і соціальною значущістю 
підприємства - внеску підприємства в суспільство: його 
розвиток і поліпшення. С. Томсен описує важливу роль 
нематеріальних активів, одним із яких є ділова репутація, 
яка заснована на брендові підприємства, що складається з 
таких компонентів як імідж, ділова репутація діяльності, 
включаючи фінансові аспекти і персонал; та бренду товару 
або послуги в традиційному розумінні. Підкріплюють 
економічну сутність ділової репутації підприємства і 
подальші розробки К. Роуза, який доводив, що фінансові 
активи впливають на репутацію підприємства.

Минули століття, і сьогодні категорія гудвілу 
відлунюючись різними назвами - «ділова репутація», 
«імідж», «популярність», «бренд» тощо - існує на межі 
багатьох наук, таких як право, менеджмент, маркетинг, 
економіка та бухгалтерський облік. Феномен гудвілу 
досліджується багатьма фахівцями різних галузей та 
різних країн світу, і кожен з них дає йому власне 
визначення, наділяє новими ознаками та складовими, 
збагачуючи його і без того численні грані.

1.2. Підходи до трактування терміну «гудвіл»: 
сучасна епоха

Аналіз сучасної літератури засвідчує, що науковці 
широко вживають термін «гудвіл» та тлумачать його дуже 
суперечливо. Наразі не існує загальноприйнятого 
визначення поняття. В загальних рисах цей термін 
трактується як репутація, повага, респектабельність та 
висока оцінка компанії та її продукції. У тлумачному 
словнику з інтелектуальної власності гудвіл взагалі
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трактується як будь-яка перевага, отримана його 
власником у процесі здійснення ним господарської 
діяльності.

Проведений аналіз поглядів дослідників на 
трактування поняття «гудвіл» дозволив виділити три 
основні підходи.

Юридичний підхід. Гудвіл розглядається у світлі 
певних прав на об’єкти нематеріальної природи, які 
можуть бути віддільні або невіддільні від окремої фізичної 
або юридичної особи. Одна група вчених зазначає, що такі 
активи є невіддільними від підприємства (Д.О. Вішенні, 
М.В. Дулясова, А.О. Карпичова, Т.Р. Ханнанова), а інші 
дослідники говорять про можливість їх ідентифікації та 
класифікації (Л.В. Городянська, Н.В. Генералова, С.Ф. 
Легенчук, К.С. Селі верстова).

Об’єктивною складовою гудвілу як правової 
категорії є немайнове благо, під яким розуміють 
результати інтелектуальної, творчої діяльності, особисті 
немайнові блага, а суб’єктивною складовою - інформація, 
яка формує ділову репутацію, тобто інформація, що 
надається безпосередньо юридичної особою, та результати 
оцінки ділової репутації іншими суб’єктами права. В 
Україні відповідно до ч. 1 ст. 201 ЦК особистими 
немайновими благами, які охороняються законодавством, 
є: здоров’я, життя; честь, гідність і ділова репутація; ім’я 
(найменування); авторство; свобода літературної, 
художньої, наукової і технічної творчості; а також інші 
блага, які охороняються цивільним законодавством. Слід 
відзначити те, що у літературі майже не зустрічаються 
тлумачення ділової репутації через призму особистого 
немайнового блага, а робиться акцент саме на суспільній 
чи громадській оцінці, тим самим розглядається лише 
суб’єктивна сторона даного поняття як правової категорії.

Якщо розглядати гудвіл з цієї позиції, то слід також
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говорити і про джерела зовнішньої інформації, тобто про 
тих, хто здійснює оцінку. З одного боку, інформація може 
надаватися безпосередньо юридичної особою. При цьому 
буде використовуватися реклама, різноманітні акції та РR- 
кампанії, які мають на меті привернути увагу споживачів 
та контрагентів та позитивно вплинути на власну ділову 
репутацію. З іншого боку інформація може надаватися й 
іншими суб’єктами права, а саме незалежними 
рейтинговими компаніями, суб’єктами оціночної 
діяльності та споживачами взагалі. Проте, при цьому слід 
пам’ятати, що рейтинги й інші оцінювання не завжди є 
об’єктивними, зокрема вони можуть бути сформовані за 
рахунок засобів недобросовісної конкуренції, тобто 
юридична особа, так би мовити, може придбати собі ділову 
репутацію, а не набути її.

Враховуючи вище викладене, можна прийти до 
висновку, що ділова репутація юридичної особи - це 
особисте нематеріальне благо юридичної особи, яке 
формується на основі існуючої інформації про престиж її 
торгових марок, фірмового (комерційного) найменування, 
ділових якостей юридичної особи як контрагента у 
цивільних правовідносинах, оцінки споживачів та інших 
суб’єктів цивільного права, і яке знаходить своє 
матеріальне вираження у формі гудвілу (немайнового 
активу) юридичної особи.

З цього визначення слідують два важливі висновки. 
По-перше, основою формування ділової репутації 
безперечно є інформація, яка може існувати у формі 
зовнішньої оцінки юридичної особи та внутрішньої її 
оцінки. При цьому в результаті може також сформуватися 
немайновий актив підприємства - гудвіл, який здатний 
змінюватися залежно від наявної інформації (як позитивної 
так і негативної). По-друге, інформація вважається 
правдивою, доки інше не буде доведено у встановленому
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порядку. Зовнішнім вираженням ділової репутації буде 
суспільна оцінка не лише ділової репутації, а й юридичної 
особи взагалі. Це можна назвати «видимою частиною» 
ділової репутації, на основі якої контрагенти вирішують 
питання про вступ у правовідносини з цією особою, а 
споживачі - про можливість придбання її товарів чи 
послуг. На жаль, не всі юридичні особи добросовісно 
формують свою ділову репутацію, дискредитуючи при 
цьому ділову репутацію інших юридичних осіб, тим самим 
намагаючись зайняти якщо не домінуючу, то більш високу 
позицію на ринку. Тому, споживачам та контрагентам слід 
пам’ятати про можливість «купівлі» ділової репутації 
окремими юридичними особами шляхом отримання 
перших місць у рейтингах та «незалежних» оцінках.

Юридичний підхід до розуміння гудвілу дає 
можливість створити передумови для відображення його в 
якості активу підприємства, оскільки дозволяє 
співвіднести розуміння гудвілу в юридичному аспекті з 
критеріями визнання активів в бухгалтерському обліку.

Бухгалтерський підхід. Передбачає розуміння 
гудвілу лише при здійсненні операцій придбання або 
приватизації (корпоратизації). З позицій бухгалтерського 
обліку гудвіл - це нематеріальний актив, вартість якого 
визначається як різниця між ринковою ціною та 
балансовою вартістю активів підприємства як цілісного 
майнового комплексу, що виникає в результаті 
використання кращих управлінських якостей, домінуючої 
позиції на ринку товарів, послуг, нових технологій.

Фактично, гудвіл у вартісному вираженні - це та 
сума, яку покупець підприємства готовий заплатити понад 
балансової вартості його активів. Існування такої різниці 
обумовлено емерджентністю - характеристикою 
підприємства як системи, тобто незводимістю 
властивостей системи до суми властивостей її елементів.
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Усі позитивні або негативні обставини, пов'язані з іміджем 
фірми - фірмове найменування, географічне положення, 
особливості збуту і постачання, використання ноу-хау у 
виробничому процесі й управлінських ноу-хау в процесі 
маркетингу є елементами, які формують вартість гудвілу.

Якщо до 2008 р. в Україні гудвіл визначався як 
різниця між вартістю придбання та часткою покупця у 
справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів 
та зобов’язань на дату придбання (за П(С)БО 19 
“Об’єднання підприємств” до 1 липня 2008 р.), то на 
сьогодні підхід, реалізований в П(С)БО 19, звужений ще 
більше. Це обґрунтовується тим, що на сьогодні за П(С)БО 
19 гудвіл - це лише перевищення вартості придбання над 
відповідною часткою покупця. Теоретично також 
можливий і нульовий результат - за умови відповідності 
вартості придбання та частки покупця у справедливій 
вартості придбаних ідентифікованих активів та 
зобов’язань. Однак на практиці існування такої ситуації 
неможливе, оскільки у більшості випадків оцінка активів і 
зобов ’язань, що надається системою бухгалтерського 
обліку, має ретроспективний характер і не враховує 
існуючих ринкових тенденцій та поточних коливань їх 
вартості.

Визнання гудвілу лише у випадку об'єднання або 
купівлі-продажу підприємств зумовлене наближенням 
вітчизняних бухгалтерських положень до стандартів 
міжнародної фінансової звітності, згідно з якими ділова 
репутація (гудвіл) визнається нематеріальним активом 
тільки у випадку об'єднання або купівлі-продажу 
підприємств. Зокрема в американській теорії гудвіл - це 
капітал придбань, коли ціна, виплачена за компанію, 
перевищує ринкову цінність матеріальних активів.

Таким чином, бухгалтерський облік демонструє 
найбільш консервативне ставлення до гудвілу,
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стверджуючи, що ідентифікувати гудвіл можливо тільки у 
випадку купівлі-продажу підприємства як цілісного 
майнового комплексу.

Економічний підхід. За цим підходом гудвіл в 
широкому розумінні — це сукупність певних активів та 
ресурсів нематеріальної природи, які ще не були 
ідентифіковані та оцінені. Підхід дозволяє створити 
передумови для відображення гудвілу як сукупності 
окремих ідентифікованих активів не лише під час 
об’єднання підприємств, а й під час його поточної 
діяльності. Виходячи з такого розуміння, гудвіл існує 
протягом всього періоду існування конкретного суб’єкта, а 
не лише під час його об’єднання з іншим суб’єктом. Як 
наслідок, в поточній діяльності суб’єкта може виникати 
внутрішній гудвіл, тобто сукупність нематеріальних 
активів підприємства, які створюють для нього можливості 
одержання майбутніх вигод.

Внутрішній гудвіл є складеною категорією, яка 
формується з сукупності всіх невідчутних атрибутів 
господарської діяльності. Гудвіл зароджується всередині 
організації та іманентний їй; існує у кожний момент часу 
діяльності організації та впливає на її фінансові 
результати. В умовах сучасного світу будь-який об’єкт 
власності - це можливе джерело доходу і об’єкт ринкової 
угоди. Нематеріальні активи (товарні знаки, бренд, 
технології, ноу-хау, спеціальні маркетингові розробки) 
чинять істотний вплив на конкурентоспроможність і 
ефективність ведення бізнесу та здатні приносити 
додаткові прибутки. Взагалі гудвілом може являтися усе, 
що допомагає компанії отримувати більше прибутку на 
одиницю активів, чим у середньої аналогічної компанії. 
Таким чином, визначення складу внутрішньогенерованого 
гудвілу залишається неоднозначним та суперечливим 
питанням (табл. 1.1).
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Таблиця 1.1
Елементи внутрішньогенерованого гудвілу в науковій 

                            літературі
Автор Елементи гудвілу

Абдулаєв М. Добре ім’я, ділові зв’язки, репутація
Антипіна О. Ділові зв’язки, база клієнтів, лояльність акціонерів
Бланк І. Передовий менеджмент, популярність фірмового 

найменування, ділова репутація, монополістичні 
переваги, інноваційні технології

Бондар М. Кваліфікація персоналу, високий рівень 
менеджменту

Гуськов В. Висококваліфікований персонал, передовий 
менеджмент, популярність фірмового 
найменування, корпоративна стратегія

Давидюк Т. Інтелектуальні активи
Дахно І. Управлінські якості, домінуючі позиції на ринку, 

нові технології
Колайко М. Популярність фірмового найменування; 

торговельна марка
Подольна В. Стратегія розвитку, кваліфікований персонал, 

висока якість продукції, постійні клієнти, надійні 
постачальники, стабільні ділові зв’язки

Сімачов Ю. Висококваліфікований персонал, передовий 
менеджмент, популярність фірмового 
найменування; ділова репутація, торговельна марка, 
ліцензії, впливовість

Травін В. Інформаційні зв’язки, що сформовані внаслідок 
діяльності підприємства (ділова репутація, рекламні 
заходи, переговори) та інформаційні зв’язки 
сформовані персоналом (проходження тренінгів, 
курсів; участь у семінарах, форумах; професійна 
перепідготовка, навчання)

Уманців Г. Інтелектуальний капітал, який включає:
1) людський капітал (працівники);
2) технологічний (сгруктурний) капітал -програмне 
забезпечення, патенти, торговельні марки;
3) клієнтський капітал (зв’язки із споживачами)

Шимків О. Престиж торговельної марки, know-how, постійні 
КЛІЄНТИ, ділові зв'язки 

17



Таким чином, основні принципові відмінності між 
економічним і бухгалтерським підходами до трактування 
гудвілу полягають в наступному:

1) економічний підхід допускає можливість 
розрахунку гудвілу (або його складових) діючого 
підприємства, а стандарти бухгалтерського обліку 
визнають можливість оцінки гудвілу лише тільки при 
придбанні підприємства;

2) в економічному підході гудвіл має 
економічний зміст у вигляді активу, стандарти ж 
бухгалтерського обліку розглядають гудвіл як умовну 
величину, що розраховується за певними правилами;

3) економічний гудвіл прямує до зникнення, 
оскільки досвід аудиторської діяльності дозволяє оцінити 
все більшу кількість невідчутних активів, що включаються 
до гудвілу. Бухгалтерський гудвіл при цьому не 
скорочується, оскільки ці активи не визнаються 
стандартами звітності.

Таким чином, економічна сутність гудвілу в 
сучасному розумінні полягає в тому, що він є унікальним 
об'єктом, який дозволяє фірмі генерувати додаткові 
доходи. Іншими словами, гудвіл - це незримо існуюча 
вартість. Якби поточний бухгалтерський облік міг у своїх 
підсумках відображати ринкову вартість не просто своїх 
активів, а ринкову вартість самого підприємства, ніякого 
гудвілу не було б. Але таких можливостей немає, оскільки 
немає об'єктивно існуючого гудвілу. Він виникає завдяки 
ілюзіям щодо оцінки певного майнового комплексу, що 
дійсно існує.

На сьогоднішній момент гудвіл залишається 
предметом однієї з найбільш палких дискусій у всьому 
світі. При цьому трактування гудвілу у вітчизняних 
нормативних актах відрізняються переважно визначенням 
його як результату порівняння вартостей (табл. 1.2)
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Таблиця 1.2
Визначення гудвілу в нормативних документах 

України
Нормативно- 
правовий акт

Дефініція

МСФЗ (IFRS) 3
«Об’єднання
підприємств»

Гудвіл, що виникає при об’єднанні 
підприємств - це сплачена покупцем сума, що 
перевищує ринкову вартість придбання в 
очікуванні майбутньої економічної вигоди. 
Гудвіл - це перевищення вартості придбання 
над придбаною часткою в справедливій 
вартості ідентифікованих придбаних активів, 
що є нероздільним від придбаного 
підприємства.
Фактична вартість гудвілу - це вартість 
придбання за мінусом різниці справедливої 
вартості ідентифікованих активів, зобов’язань 
і умовних зобов’язань.

П(С)БО 19 
«Об'єднання 
підприємств», затв. 
наказом МФУ №163 
від 07.07.1999 р.

Гудвіл - це перевищення вартості придбання 
над часткою покупця у справедливій вартості 
придбаних ідентифікованих активів та 
зобов’язань на дату придбання.

Податковий Кодекс 
України, затв. пост. 
ВРУ №2755-VI від
2.12.2010р.

Гудвіл (вартість ділової репутації) - 
нематеріальний актив, вартість якого 
визначається як різниця між ринковою ціною 
та балансовою вартістю активів підприємства 
як цілісного майнового комплексу, що 
виникає в результаті використання кращих 
управлінських якостей, домінуючої позиції на 
ринку товарів, послуг, нових технологій.

«Порядок експертної 
оцінки
нематеріальних 
активів», затв. 
наказом Фонду 
держмайна України з 
питань науки і 
технологій №969/97 
від 27.06.1995 р.

Гудвіл (ділова репутація) - комплекс заходів, 
спрямованих на збільшення прибутку 
підприємств без відповідного збільшення 
активних операцій, включаючи використання 
кращих управлінських здібностей, домінуючу 
позицію на ринку продукції (робіт, послуг), 
нові технології.
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Останнім часом різниця між балансовою й 
ринковою вартістю капіталу постійно збільшується за 
рахунок того, що в бухгалтерському обліку згідно з 
діючими стандартами відображається лише незначна 
частина інтелектуального капіталу (як складової об'єктів 
інтелектуальної власності) у вигляді нематеріальних 
активів. Але прибутковість, перспективність розвитку, а, 
отже, й ринкову вартість підприємства у значній мірі 
формують, у першу чергу, елементи людського капіталу 
(навички та знання робітників), а також такі ефемерні 
поняття, як зв'язки, бренд, ділова репутація та ін. Майбутні 
економічні вигоди, пов'язані з нематеріальними активами, 
як правило, неможливо визначити з достатнім ступенем 
достовірності. Виникає суттєва проблема, пов’язана з 
неможливістю прямої оцінки цих елементів. Таким чином, 
традиційні погляди на бухгалтерський облік і звітність в 
сучасних умовах вимагають перегляду з урахуванням 
зростання ролі інтелектуального капіталу як ключового 
фактору збільшення вартості підприємства.

1.3. Види гудвілу

Гудвіл класифікують за багатьма ознаками, 
найпоширенішими з яких є ознака походження, якісна 
оцінка (арифметичне значення) та приналежність.

1) Ознака походження. За цією ознакою 
розрізняють внутрішньо генерований гудвіл, спадкоємний 
гудвіл, гудвіл при придбанні та при консолідації.

Гудвіл, що створюється підприємством 
(цілеспрямовано або мимоволі) безпосередньо для себе 
називається внутрішньогенерованим. Внутрішньо 
створений гудвіл є роками накопиченим нематеріальним 
активом        конкретного      підприємства,     що   дозволяє  мати
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відчутні конкурентні переваги. Він не відображається у 
балансі підприємства як інші активи, але опосередковано 
відбивається в ринковій ціні акцій підприємства. Гудвіл, 
що отримується новою фірмою створеною при злитті 
компаній називається спадкоємним. Гудвіл, що виникає 
при придбанні майнового комплексу - це гудвіл при 
придбанні. І нарешті, гудвіл, що враховується 
материнською компанією - це гудвіл при консолідації 
звітності.

Рис. 1.1. Класифікація гудвілу
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В українській практиці відповідно до Інструкції 
щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 
активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій 
підприємств і організацій, затвердженої наказом МФУ 
№291 від 30.11.1999 р., в рамках цієї класифікації 
виділяють лише два типи гудвілу:

Гудвіл при придбанні - це вартість гудвілу, що 
виникає при придбанні іншого підприємства.

Під придбанням підприємства слід розуміти 
об'єднання підприємств, в результаті якого покупець 
набуває контроль над чистими активами та діяльністю 
інших підприємств в обмін на передачу активів, прийняття 
на себе зобов'язань або випуск акцій. Під чистими 
активами розуміються активи підприємства за 
вирахуванням його зобов'язань.

Гудвіл  при  приватизації    (корпоратизації) - це
вартість гудвілу, що виник при приватизації підприємства 
державного, комунального секторів економіки.

Приватизація державних (комунальних)
підприємств здійснюється шляхом: а) купівлі-продажу
об'єктів приватизації на аукціоні, за конкурсом, іншими 
способами, що передбачають конкуренцію покупців; б) 
викупу цілісного майнового комплексу державного 
(комунального) підприємства, зданого в оренду, у 
випадках та порядку, передбачених законом; в) викупу 
майна державного (комунального) підприємства в інших 
випадках, передбачених законом.

2) За якісною оцінкою (за арифметичним 
значенням) розрізняють позитивний та негативний гудвіл.

Позитивна ділова репутація пов'язана із 
прихильним ставленням контрагентів до її власника, з 
довірою до нього і впевненістю у корисному результаті 
співпраці. Являє собою перевищення вартості придбання 
над часткою покупця в справедливій вартості

22



ідентифікованих активів та зобов’язань на дату здійснення 
угоди.

Джерела формування позитивного гудвілу 
підприємства є різноманітними. Діяльність підприємства із 
взаємодії із зацікавленими особами (система агентських 
відносин, зв'язки з громадськістю) разом з маркетинговими 
стратегіями, спрямованими на створення унікального, 
позитивного і сильного іміджу торгової марки, є найбільш 
ефективними способами формування позитивного іміджу 
підприємства. Для формування позитивного гудвілу на 
соціокультурному рівні підприємство має враховувати 
уявлення суспільства про те, що для нього добре, а що ні 
на тому етапі розвитку, на якому суспільство знаходиться. 
Відповідність таким фундаментальним цінностям як ділова 
етика, права особи і колективу, соціальна відповідальність 
і джерела отримання доходів є основою для завоювання 
підприємством позитивного іміджу.

 Негативна ділова репутація (від'ємний гудвіл 
або бедвілл) показує нестабільність становища її власника 
в економічному обороті, недовіру до нього з боку 
контрагентів. Розглядається як знижка з ціни, що надається 
покупцеві у зв'язку з відсутністю у продавця стабільних 
покупців, бездоганної репутації, навичок маркетингу і 
збуту, ділових зв'язків, досвіду управління, високої 
кваліфікації персоналу і та ін. Від’ємний гудвіл слід 
враховувати як витрати майбутніх періодів, і надалі він 
підлягає списанню.

Негативний гудвіл може виникати внаслідок 
низької кваліфікації персоналу, нездатності порозумітися з 
владою в регіоні, наявності судових процесів, зв’язків з 
організованими злочинними групами і т.д. Він може 
вплинути на вартість бізнесу у бік зниження, оскільки 
через нього організація не виглядає успішною, а отже, 
втрачає привабливість для інвесторів.
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В міжнародній обліковій практиці існують різні 
підходи щодо визнання негативного гудвілу для цілей 
обліку.

Таблиця 1.3
Визнання негативного гудвілу 

в бухгалтерському обліку окремих країн
Назва країни Підстава для 

застосування
Зміст негативного 

гудвілу

США АРВ Оріnіоn 16, 
раr.67

Негативний гудвіл 
виникає рідко в силу 
того, що на початку він 
пропорційно зменшує 
вартість необоротних 
активів, а лише його 
залишок відображається 
як негативний гудвіл 
(який обліковується як 
доходи майбутніх 
періодів)

Великобританія АSС, Ассоunting for 

Goоdwill ЕD) 47, 
Раr.30

Трактується як 
«несприятливе 
розташування» 
підприємства

Росія ПБО 1 4/2000 «Облік
нематеріальних
активів»

Знижка з ціни, що 
відноситься на доходи 
майбутніх періодів

Джерело: за матеріалами [16]

В Україні негативний гудвіл у складі активів 
враховувався до 1 липня 2008 року. Термін був скасований 
Наказом Міністерства фінансів України «Про 
затвердження Змін до деяких положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку» №756 від 31.05.2008 р., а замість 
нього введено рівнозначне за змістом поняття - 
перевищення вартості частки покупця у справедливій 
вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов'язань і
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непередбачених зобов'язань об'єкта придбання над 
сукупністю витрат на об'єднання підприємств та/або видів 
їх господарської діяльності, яке має визнаватися доходом.

3)  За   приналежністю   (в   залежності        від     типів
об'єктів власності) розрізняють гудвіл підприємства 
(бізнесу) та персональний гудвіл.

Притаманний конкретному об'єкту власності 
гудвіл («котяча» ділова репутація) залишається з 
підприємством після зміни власника. Наприклад, гудвіл 
автомобіля «Аudі» не зникне при продажу цього 
автомобіля від одного власника до іншого.

Притаманний індивідуально власнику гудвіл 
(«собача» ділова репутація) «залишає» підприємство 
разом з його власником, якщо останній прийме рішення 
створити свій бізнес в новому місці. Наприклад, гудвіл 
мережі ресторанів Михайла Поплавського «Батьківська 
хата» навряд чи залишиться настільки значущим при 
продажу цього підприємства іншому рестораторові.

При визначенні виду гудвілу слід враховувати, що 
він одночасно може характеризуватися за декількома 
класифікаційними ознаками.

1.4. Методологія оцінки гудвілу

В конкурентному середовищі будь-яке 
підприємство потребує визначення його гудвілу. За 
сучасних умов необхідність оцінки ділової репутації 
очевидна:

1. В управлінських цілях - для оцінки адекватності 
діяльності менеджерів та іншого персоналу.

2. З метою оцінки інтелектуального капіталу 
підприємства.
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3. Для визначення передпродажної вартості бізнесу 
з урахуванням нематеріальних чинників.

4. З метою переконання у справедливості й 
обґрунтованості ринкової вартості об'єкта продажу (для 
покупця).

5. Під час злиття і поглинання компанії - тут 
причини ті ж, що і при купівлі або продажу бізнесу.

На даний час існує чимало підходів до оцінки 
ділової репутації, які умовно поділяються на два типи: 
кількісні та якісні. Першу групу утворюють методи, в 
основу яких покладено вартісну оцінку гудвілу.

Для визначення вартості гудвілу кількісними 
методами в економічній літературі пропонується три 
підходи: витратний, порівняльний та доходний.

За витратного підходу вартість гудвілу 
визначається як сума витрат на його створення, рекламу і 
розвиток за цінами сьогоднішнього дня. Проблема даного 
методу полягає в тому, що минулі витрати можуть не бути 
безпосередньо пов'язані з сьогоднішнім статусом гудвілу.

При порівняльному (ринковому) підході для оцінки 
вартості гудвілу застосовуються методи ринкової 
капіталізації та визначення знижки на неконтрольний 
характер.

Оцінка вартості гудвілу на основі знижки на 
неконтрольний характер базується на теорії Ф. Пікслея, 
відповідно до якої в акціях підприємства міститься частина 
його матеріального й нематеріального майна, а також 
дисконтований майбутній прибуток, викликаний 
додатковими перевагами, тобто гудвіл. Це означає, що 
кожний інвестор, який купує акції підприємства, придбає 
частину гудвілу. Відповідно до цього методу гудвіл 
розраховується як різниця між ринковою вартістю 
підприємства й ринковою вартістю скорегованих чистих 
активів, що найбільш точно відображає визначення
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гудвілу, зафіксованого в міжнародному стандарті 
фінансової звітності 22 «Об’єднання компаній» і 
українському Положенні (стандарті) бухгалтерського 
обліку 19 «Об’єднання підприємств». До переваг методу 
можна віднести те, що вартість гудвілу закладена у 
вартість акцій підприємства, що фактично являє собою 
відображення його ринкової вартості. Однак недоліком 
методу є формула розрахунку, у якій здійснюється 
множення ціни акції контрольного пакета на загальний 
обсяг випуску акцій, що призводить до штучного 
завищення ринкової вартості підприємства.

Метод на основі ринкової капіталізації припускає 
використання показника курсу акцій підприємства, тому 
розрахунок гудвілу за цим методом може здійснюватися 
тільки для акціонерних товариств, акції яких перебувають 
в обігу на фондовому ринку.

Визначення вартості гудвілу в рамках доходного 
підходу здійснюється за допомогою методів, заснованих на 
розрахунку середньогалузевої суми прибутку, 
надлишкового прибутку, обсягу реалізації, 
кваліметричного й левериджного методів.

Метод, заснований на розрахунку середньогалузевої 
суми прибутку, запропонований І. Бланком, базується на 
твердженні, що гудвіл формується за рахунок 
надлишкового прибутку підприємства, одержаного від 
сумарного ефекту численних синергізмів. Поняття 
«синергізм» передбачає, що доходи від спільного 
використання ресурсів перевищують суму доходів від 
використання тих самих ресурсів окремо.

На відміну від формули, запропонованої І. Бланком, 
Л. Ретел розробив метод надлишкового прибутку з 
використанням для розрахунку гудвілу не середньорічних, 
а фактичних показників суми прибутку і вартості чистих 
скорегованих     активів          з      наступним         прогнозом       і
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дисконтуванням суми прибутку підприємства. Відповідно 
до наведених формул гудвіл розраховується як різниця між 
чистим прибутком підприємства й величиною 
середньогалузевої суми прибутку від його активів.

Метод, заснований на визначенні обсягу реалізації 
продукції, припускає розрахунок середньогалузевого 
коефіцієнта рентабельності реалізації товарів, який 
характеризує питому вагу чистого прибутку в обсязі 
реалізації продукції. У результаті множення 
середньорічного обсягу реалізації продукції на 
середньогалузевий коефіцієнт рентабельності продажів 
буде одержана величина середньорічного чистого 
прибутку в середньому у галузі. Наступне вирахування із 
суми середньорічного чистого прибутку підприємства 
величини середньогалузевого прибутку надасть у 
результаті відхилення чистого прибутку підприємства від 
середньогалузевого показника.

Левериджний метод запропонований В. Єлісєєвим. 
Цей метод оцінки вартості гудвілу заснований на теорії 
фінансового левериджу - показника, що характеризує 
використання підприємством позикових коштів, які 
впливають на значення коефіцієнта рентабельності 
власного капіталу. Ефектом фінансового левериджу 
називається показник, що відображає величину 
додаткового прибутку на власний капітал за різним рівнем 
використання позикових коштів (чим вище питома вага 
позикових коштів у загальній сумі використовуваного 
підприємством капіталу, тим вище рівень прибутку на 
власний капітал). Згідно з левериджним методом, гудвіл 
прямо пропорційний первісній вартості активів 
підприємства і відхиленню від планових обсягів реалізації 
продукції

Загальним недоліком визначення вартості гудвілу 
методами,        заснованими    на         розрахунку         показників
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середньогалузевої суми прибутку, надлишкового 
прибутку, обсягу реалізації й левериджного методу, є 
трактування гудвілу як додаткового доходу підприємства, 
що суперечить його визначенню як вартісному 
відображенню сукупності нематеріальних активів, не 
врахованих у бухгалтерському балансі.

Кваліметричний метод, також запропонований В. 
Єлісєєвим, заснований на принципах кваліметрії - науки 
про вимірювання і оцінку якості предметів і процесів. 
Даний метод оцінки вартості гудвілу полягає у визначенні 
показника корисності діяльності підприємства В. Єлісєєв 
пропонує прийняти суму корисності діяльності 
підприємства й зношування всіх його активів за одиницю.

Другу групу утворюють якісні методи 
дослідження, до яких відносять рейтинговий метод, метод 
соціологічних опитувань, рекомендаційний, експертний та 
статистичний методи. Метод соціологічних опитувань є 
найбільш простим методом оцінки ділової репутації, за 
якого дізнаються думку певної цільової аудиторії (зазвичай 
споживачів чи співробітників компанії). Рекомендаційний 
метод являє собою аналітичну довідку РR- компаній про 
ділову репутації підприємства, на основи якої 
розробляються певні рекомендації. При застосуванні 
експертного методу ділову репутацію оцінюють на основі 
зважених експертних оцінок. Рейтинговий метод - це 
експертний та комплексний метод оцінки, який 
складається незалежними організаціями (здебільшого 
рейтинговими агенціями).

Необхідно визнати, що серед зазначених методів 
немає єдиного правильного та універсального. Для 
підприємства, яке хоче об’єктивно оцінити свою ділову 
репутацію, варто формувати систему параметрів, що 
підлягають оцінюванню із використанням як кількісних, 
так і якісних методів.
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вартості підприємств та їх ринковою ціною.
У методиках, що закріплені в нормативно-правових 

документах, пропонується застосування різних показників: 
відповідно до міжнародних і українських бухгалтерських 
стандартів при розрахунку гудвілу використовується 
ринкова вартість активів і зобов'язань, а при використанні 
російських стандартів - балансова вартість, через що 
можуть виникнути розбіжності у значеннях гудвілу.

Таблиця 1.5
Методики розрахунку гудвілу 

відповідно до міжнародних, українських і російських 
бухгалтерських стандартів

Нормативний документ Формула розрахунку гудвілу

Міжнародний стандарт 
фінансової звітності 22 
«Об’єднання компаній»

GW - ВПП - СВАЗ,
де ВПП - вартість придбання 
підприємства, грн.; СВАЗ - справедлива 
вартість активів і зобов’язань, грн.

Стандарт бухгалтерського 
обліку 19 «Об’єднання 
підприємств» (Україна)

GW = ВПП - СВАЗ,
де ВПП - вартість придбання 
підприємства, грн.; СВАЗ - справедлива 
вартість активів і зобов’язань, грн.

Положення бухгалтерського 
обліку 14/2000 «Учет 
нематериальных активов» 
(Росія)

GW = ВПП - БВАЗ,
де ВПП - вартість придбання 
підприємства, грн.; БВАЗ - балансова 
вартість активів і зобов’язань, грн.

Джерело: за матеріалами [12;33]

Таким чином, значення гудвілу, отримані в 
результаті застосування методик, закріплених у 
міжнародних, українських і російських стандартах 
фінансової звітності, можуть істотно відрізнятися, що 
свідчить про неоднозначність перспектив застосування тієї
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чи іншої методики. У зв’язку з цим існує необхідність 
підготовки фахівців з управління інтелектуальною 
власністю та розробки нових стандартів оцінки гудвілу.

1.5. Проблеми відображення гудвілу 
в бухгалтерському обліку підприємств

Аналіз світової практики свідчить про такі можливі 
підходи до відображення гудвілу як активу в системі 
бухгалтерського обліку:

1) Капіталізація гудвілу і відображення його в 
балансі як нематеріального активу довгострокового 
використання. Підхід передбачає капіталізацію гудвілу з 
амортизацією або без амортизації. В сучасній обліковій 
практиці найбільшого поширення набув перший варіант. 
При цьому підприємство має використати певну методику 
амортизації гудвілу, яка в першу чергу залежить від 
амортизаційного періоду. При визнанні придбаного 
гудвілу активом його можна ідентифікувати як позитивний 
чи негативний. Позитивний гудвіл виникає у випадку, коли 
вартість придбаної фірми вища вартості її чистих активів 
за ринкової оцінкою. Негативний гудвіл виникає в 
протилежному випадку. Якщо діяльність придбаного 
підприємства прогнозується із обчислюваними збитками в 
майбутньому, то вартість негативного гудвілу визнається 
доходом рівномірно протягом періоду виникнення таких 
збитків. Згідно з другим варіантом першого підходу гудвіл 
обліковується як постійний актив, що не амортизується. 
Його облік аналогічний обліку земельних ділянок. Проте 
це не означає, що оцінка гудвілу консервується назавжди. 
Можливе періодичне тестування гудвілу на предмет 
знецінення.
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2) Фіксування гудвілу в обліку з наступним 
списанням за рахунок різних джерел. Згідно з підходом 
гудвіл не визнається активом, а витрати на його придбання 
списуються за рахунок певних джерел, зокрема:

- в міжнародній практиці використовується варіант 
одноразового списання гудвілу за рахунок зменшення 
капіталу власників. На сьогодні в Україні він дієвий щодо 
гудвілу при приватизації (корпоратизації);

- в окремих випадках можливе одноразове списання 
гудвілу в складі витрат звітного періоду чи інших 
складових власного капіталу. В такому разі відбувається 
разове списання гудвілу на виграти. У вітчизняному 
чинному законодавстві не регламентовано порядок такого 
списання.

Методи відображення гудвілу в обліку та підходи 
до його капіталізації відрізняються в різних державах 
залежно від операцій, пов'язаних з його виникненням. У 
Данії, Ірландії та Великій Британії дозволяється 
капіталізація лише витрат на розробки. В Австрії та 
Німеччині капіталізація витрат на дослідження та розробки 
не дозволяється, але при цьому існують різні вимоги щодо 
періоду списання капіталізованих витрат на ці статті. 
Відрізняються по країнах і максимальні періоди списання 
(амортизації) капіталізованих витрат. Так, в США та 
Німеччині гудвіл можна амортизувати протягом 40 років, в 
Іспанії - 10 років, у Франції формальні обмеження 
відсутні, проте більшість фірм використовують термін 20
40 років. У Фінляндії максимальний період становить 20 
років, якщо термін корисного використання довший за 
п'ять років. В Ірландії та Великій Британії період списання 
(амортизації) капіталізованих витрат не встановлено, а в 
Португалії він залежить від обсягу витрат. Максимальний 
період амортизації гудвілу в Португалії та Швеції 
становить 20 років.
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Таблиця 1.6
Підходи до капіталізації гудвілу

Категорія
гудвілу Вимагається Дозволяється

Не
дозволяється

Гудвіл придбано 
в третіх сторін у 
ситуації, коли 
єдиним об’єктом 
придбання був 
гудвіл

Бельгія
Фінляндія
Франція
Люксембург
Іспанія

Данія
Ірландія
Італія
Нідерланди 
Велика Британія

Австрія
Греція
Німеччина
Португалія
Швеція

Гудвіл придбано
в результаті
поглинання
активів та
зобов’язань
іншого
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Джерело: за матеріалами [16]

В Німеччині гудвіл, що виникає при консолідації, 
може або списуватись одразу за рахунок капітальних 
резервів (що у нас не допускається), або амортизуватися 
протягом ряду років, коли він, як передбачається, буде 
приносити прибуток (допустимі строки - до 40 років, але
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частіше за все - 15, тому що такий строк встановлений в 
податковому законодавстві для амортизації гудвілу 
окремих компаній. Аналіз звітності британських компаній 
показує, що в бухгалтерській практиці негайне списання 
гудвілу домінує в порівнянні з процедурою нарахування 
амортизації. Це, як правило, пояснюється тим, що 
списання за рахунок резервів не впливає на звіт про 
прибутки та збитки (за британськими обліковими 
правилами), тобто не має впливу на значення прибутку до 
оподаткування. В американській практиці прийнято 
капіталізувати придбаний гудвіл з наступною 
амортизацією. Списання гудвілу безпосередньо за рахунок 
власного капіталу (резерву) дозволяється в Данії, Ірландії, 
Великій Британії, Нідерландах (лише для гудвілу, що 
виник у результаті придбання акцій іншого товариства) та 
Португалії (лише у випадку першого застосування 
консолідації звітності). В Бельгії, Данії, Греції, 
Нідерландах і Німеччині дозволяється списувати гудвіл 
безпосередньо на витрати звітного періоду.

В Україні регулювання бухгалтерського обліку 
гудвілу здійснюється як Податковим кодексом України, 
так і національним П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств». 
Обидва вищенаведені нормативні акти фіксують визнання 
гудвілу як різницю між вартостями - ринковою 
(справедливою вартістю ідентифікованих активів та 
зобов’язань) та балансовою (часткою покупця), що 
свідчить про те, що він може виникати лише під час 
розрахунку таких вартостей, тобто при придбанні 
(об’єднанні) підприємств. Відповідно, національним 
законодавством визначений лише гудвіл при придбанні, а 
розуміння внутрішнього гудвілу наразі відсутнє.

         Для ідентифікації внутрішньогенерованого гудвілу, 
а, отже, його визначення як нематеріального активу, він 
повинен згідно з МСБО 38 «Нематеріальні активи» бути
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відокремленим, або відділеним від підприємства з 
можливістю бути проданим, переданим в оренду, наданим 
як ліцензія, обміняним індивідуально або разом із 
пов’язаним контрагентом, активом чи зобов’язанням. 
Через проблемність ідентифікації внутрішньогенерований 
гудвіл не визнається активом взагалі. Він переходить у 
гудвіл, що з’являється під час придбання підприємства і є 
різницею між ринковою вартістю підприємства та 
балансовою вартістю його чистих активів. «Гудвіл 
придбаний» чи «Зовні генерований гудвіл» відображається 
згідно з П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» в активі 
балансу (рядок 065) у складі повної вартості ресурсів 
підприємства, що було придбане. Такий гудвіл 
відображається не на бухгалтерському рахунку 
нематеріальних активів (рах. 12), а на окремому рахунку 
(рах. 19), як платіж покупця за придбане підприємство. 
Однак, на відміну від активів гудвіл не можна продати, 
обміняти, подарувати, здати в оренду.

Для відображення суми гудвілу в бухгалтерському 
обліку необхідно:

1) щоб мало місце придбання підприємства (зміна 
власника),

2) щоб на дату придбання існувала різниця між 
фактичною вартістю придбання чистих активів (тобто 
вартістю, за якою чисті активи були фактично придбані 
покупцем) і їх справедливою (оціночною, ринковою) 
вартістю (вартістю, в розмірі якої чисті активи були 
оцінені перед продажем).

Таким чином, гудвіл, сформований підприємством 
за період свого існування, стає об'єктом бухгалтерського 
обліку тільки на момент здійснення продажу 
(перетворення) підприємства в цілому (тобто як цілісного 
майнового комплексу) або його частини.
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Причому такий гудвіл, згідно з п. 5 П(С)БО 19, 
повинен бути відображений саме у балансі покупця 
підприємства, в якому, також, повинні бути враховані 
активи та зобов'язання придбаного підприємства (рядок 
065 «Гудвіл» Балансу).

Порядок обліку та списання гудвілу, який виник у 
процесі приватизації (корпоратизації) підприємства, 
визначається Положенням про порядок бухгалтерського 
обліку окремих активів та операцій підприємств 
державного, комунального секторів економіки і 
господарських організацій, які володіють та/або 
користуються об'єктами державної, комунальної власності, 
затвердженим наказом Мінфіну України № 1213 від 
19.12.2006 р.

Порядок обліку гудвілу, що виникає в результаті 
придбання, регламентується П(С)БО 19.

Загалом, у бухгалтерському обліку гудвіл 
відбивається як нематеріальний актив, але П(С)БО 8на 
нього не поширюється. Висновок про те, що гудвіл є 
нематеріальним активом, слідує з Приміток до річної 
фінансової звітності (форма №5), де гудвіл відображається 
в Розділі І "Нематеріальні активи" у рядку 090, тобто як 
особливий вид нематеріальних активів.

Також гудвіл для цілей бухгалтерського обліку 
відноситься до необоротних активів, так як відображається 
в Плані рахунків по Класу 1 "Необоротні активи".

Для узагальнення інформації про гудвіл в 
бухгалтерському обліку призначений рахунок 19 "Гудвіл", 
який має такі субрахунки:

- 191 "Гудвіл при придбанні". За дебетом
субрахунку 191 відображається вартість гудвілу, що 
виникає при придбанні іншого підприємства, за кредитом - 
втрати від зменшення корисності гудвілу і сума списаного 
гудвілу.
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- 193 "Гудвіл при приватизації (корпоратизації)". За 
дебетом субрахунку 193 підприємства державного, 
комунального секторів економіки відображають вартість 
гудвілу, який виник при приватизації (корпоратизації), за 
кредитом - суму списаного гудвілу.

Амортизація гудвілу до 1 липня 2008 року 
здійснювалась шляхом щомісячного зменшення балансової 
вартості гудвілу на рівнозначні суми нарахувань протягом 
строку корисного його використання, але не більше 20 
років. З 1 липня 2008 року в П(С)БО 19 було внесено 
зміни, які наказують не амортизувати гудвіл, що 
утворюється при злиттях і поглинаннях, а періодично 
переоцінювати придбану компанію на предмет знецінення 
гудвілу, що відповідає вимогам Міжнародних стандартів 
фінансової звітності.

Тестування гудвілу на зменшення корисності 
здійснюється відповідно до П(С)БО 28 за його первісною 
вартістю за вирахуванням накопичених збитків від 
зменшення корисності. За наявності ознак зменшення 
корисності активу підприємство визначає суму 
очікуваного відшкодування активу. Втрати від зменшення 
корисності гудвілу визнаються іншими витратами. Якщо 
ознаки зменшення корисності активу перестали існувати, 
то вигоди від відновлення корисності активу визнаються 
іншим доходом. При цьому відновлення корисності 
відбувається в рамках попереднього її зменшення. Якщо 
гудвіл на кінець року не відповідає ознакам активу, то він 
списується з включенням залишкової вартості до витрат 
діяльності згідно з П(С)БО 19. Гудвіл, що виник у процесі 
приватизації (корпоратизації), також не амортизується, а 
повністю або частково списується за рішенням 
уповноваженого органу з відображенням за дебетом 
рахунку 45 "Вилучений капітал" та кредитом рахунку 19 
"Гудвіл".
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Після внесення змін до установчих документів 
щодо зменшення розміру статутного капіталу 
підприємства на вартість списаного гудвілу в 
бухгалтерському обліку така сума відображається за 
дебетом рахунка 40 "Статутний капітал" та кредитом 
рахунку 45 "Вилучений капітал".

У Примітках до фінансової звітності наводиться 
інформація про зміни балансової вартості гудвілу з 
конкретизацією даних на початок і кінець року, а також 
суми втрат від зменшення корисності та суми вигід від 
відновлення корисності, відображених у Звіті про 
фінансові результати (форма №2). При складанні звітності, 
слід враховувати, що гудвіл є одним із способів 
варіювання оцінок компанії і представлення даних з метою 
ідеалізації фактичної інформаційної картини. Природно, 
що він робить істотний вплив на процес формування 
думки зацікавлених користувачів про фактичні та 
потенційні можливості фірми.

Розробка методики відображення гудвілу у 
вітчизняному бухгалтерському обліку стала одним з 
найважливіших завдань його теорії та облікової практики. 
Тому, з метою забезпечення адекватності показників 
фінансової звітності вимогам користувачів інформації, 
вітчизняними дослідниками висувається значна кількість 
пропозицій по включенню до складу об’єктів 
бухгалтерського обліку внутрішнього гудвілу, що виникає 
не лише при придбанні або приватизації (корпоратизації), а 
під час звичайної діяльності підприємства.

Проте, незважаючи на систематичний розгляд цього 
питання, однозначної позиції ані в теорії, ані на практиці, 
як у економістів, так і в обліковців до цього часу не існує.
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Рис. 1.2. Підходи до відображення внутрішнього гудвілу 
в системі бухгалтерського обліку

Податкове визначення гудвілу аналогічно його 
нинішньому визначенню в бухгалтерському обліку, з 
різницею, що полягає у використанні податкової 
термінології. У податковому обліку, як і в бухгалтерському 
обліку, гудвіл протягом строку його корисного 
використання не амортизується. Таким чином, в 
податковому обліку гудвіл є єдиним нематеріальним 
активом, що не приймається в розрахунок при визначенні 
валових витрат платника податку і, отже, не впливає на 
об'єкт оподаткування.
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