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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Основні тенденції розвитку економіки за

останній період показують, що на одному рівні
з сучасною матеріально�технічною базою на
результати діяльності компаній суттєво впли�
вають також і невідчутні компоненти підприє�
мства. Таким об'єктом є гудвіл, що представ�
ляє собою невідокремлюваний від потенціалу
підприємства актив, який використовується в
його фінансовій діяльності, здатний приноси�
ти йому додатковий прибуток та є унікальною
особливістю компанії.
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Стаття присвячена гудвілу як новій та актуальній категорії бухгалтерського обліку. Визначено сутність цього
поняття, виходячи з підходів до його трактування у нормативних та наукових джерелах. Виокремлено місце гудвілу у
системі схожих категорій таких, як "ділова репутація", "бренд", "імідж" тощо. Представлено варіанти класифікації
гудвілу за різними ознаками. Виокремлено основні компоненти гудвілу, які формують його вартість та можуть впли+
вати на ефективність діяльності суб'єкт господарювання.

The article is devoted to the goodwill as new and relevant accounting category. The essence of this concept based on
the approaches to its treatment in legal and scientific sources. There is determined goodwill place in a system of similar
categories such as "brand", "image" etc. Presented the classification options of goodwill on different grounds. There is
determined the main components of goodwill, which form its cost and can influence on the effectiveness of the entity.
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Гудвіл є одним із принципово нових об'єктів
бухгалтерського обліку, які з'явилися в її теорії
і практиці на етапі становлення та розвитку
ринкових відносин в Україні. Тому постає пи�
тання про основні принципи його визнання,
обліку та визначення його сутності як еконо�
мічної та специфічної облікової категорії.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченням гудвілу займалися такі вчені�
економісти: Бортник Н.Н., Венедиктова В.І.,
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Волинець Л. О., Гоц Л.М., Курилова А.О., Ле�
генчук С.Ф., Ковальов В.В., Подольна В.В., Си�
гидов Ю.І., Турченко А.А. та ін.

ФОРМУЛЮВАННЯ
ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Метою дослідження є визначення сутності
гудвілу як категорії бухгалтерського обліку,
його класифікація за різними ознаками та ви�
окремлення його основних компонентів, які в
сукупності можуть впливати на діяльність су�
б'єкта господарювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Категорія "гудвіл" має складний і багато�
гранний характер, і тому питання про його ви�
значення протягом тривалого періоду розвит�
ку економічної науки є дискусійним (табл. 1).
У літературі зустрічається два підходи до трак�
тування гудвілу:

— підхід надприбутків: гудвіл — це надпри�
буток підприємства, який є більшим за середній
показник прибутковості у галуззі;

— підхід невідображених активів: гудвіл —
активи, не відображені в балансі [5].

Застосування першого підходу в бухгал�
терському обліку не враховує те, що наявність
надприбутку не завжди спричинене його впли�
вом, тому для розуміння гудвілу як облікової
категорії пропонується використовувати дру�
гий підхід. Але перший підхід може викорис�
товуватись при аналізі гудвілу як показника з
метою прийняття рішень.

Слід звернути увагу на деяку невизначе�
ність, існуючу у визначенні гудвілу згідно з на�
ціональним законодавством. З одного боку,
гудвіл є нематеріальним активом, але однією з
головних умов признання нематеріального ак�
тиву є його ідентифікація. У цей час, гудвіл є
частиною іміджу компанії і тому не може бути
від неї відокремлений.

Також мають місце суперечності щодо
співвідношення категорій "гудвіл" та "ділова
репутація". Їх спільною ознакою є принесення
прибутку в майбутньому, який перевищує се�
редній прибуток фірм зі спорідненою діяльні�
стю за допомогою використання розробленої
маркетингової стратегії, репутації у фінансо�
вому світі, нових технологій тощо. У той ж час,
на відміну від гудвілу, ділова репутація підприє�
мства має більш широку сферу застосування.

Таблиця 1. Основні погляди на визначення гудвілу
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Таблиця 2. Порівняння споріднених категорій з поняттям гудвілу
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Гудвіл виникає тільки при купівлі�продажу або
об'єднанні чи злитті підприємств, має чітку вар�
тісну ознаку, що відрізняє його від ділової ре�
путації, яка має місце протягом усього терміну
функціонування підприємства та не може бути
достовірно визначена.

Таким чином, гудвіл — це специфічний не�
матеріальний актив, який представляє собою
вартісне відображення ділової репутації, що
визначається як різниця між вартістю придбан�
ня підприємства як цілісного майнового комп�
лексу та вартістю його чистих активів на дату
здійснення операції.

Аналіз тлумачень категорії "гудвіл" дозво�
ляє зробити висновок, що поряд з ним є такі спо�
ріднені категорії, як "корпоративний імідж",
"бренд", "торговельна марка", "престиж".

На основі приведеної інформації можна
зробити висновок, що гудвіл відрізняється від
зазначених категорій, але при цьому між ними
існує тісний взаємозв'язок. Торгівельна марка,
бренд і корпоративний імідж представляють
собою складові маркетингової політики фірми,
вони є більш приблизними та умовними. При
цьому, суттєвою відмінністю гудвілу є наявність
точної оцінки, що виявляє більш бухгалтерсь�
кий характер походження цієї категорії.

Розглянемо основні підходи до класифі�
кації гудвілу. Відповідно до Інструкції № 291 у
бухгалтерському обліку застосовується на�
ступна класифікація гудвілу:

— гудвіл при придбанні;
— гудвіл при приватизації (корпоратизації)

[4].
Необхідно відзначити, що до 1 липня 2008

року в бухгалтерському обліку враховувався
ще один вид гудвілу — негативний гудвіл.

В літературі зустрічаються різні підходи до
класифікації гудвілу. Так, Волинець Л. надає
такі види:

— "котяча" ділова репутація — ділова ре�
путація, яка залишається після зміни власника

підприємства (тобто закріпляється
за самим підприємством);

— "собача" ділова репутація —
ділова репутація, яка закріплюєть�
ся за власником підприємства, і не
входить до вартості активів [1].

Сигидов Ю.І. пропонує наступ�
ну класифікацію гудвілу:

1. За природою виникнення:
— прихований гудвіл — створе�

ний підприємством, впливає на його
діяльність, але не відображається у
фінансовій звітності;

— привласнений гудвіл — відоб�
ражається у балансі як актив, який виникає
після придбання чистих активів підприємства.

2. За джерелом виникнення:
— галузевий гудвіл — відображає фактори,

притаманні даній галуззі;
— гудвіл спадкування — базується на репу�

тації, яку підприємство отримує від результатів
своїх минулих досягнень;

— персональний гудвіл — базується на про�
фесійних якостях персоналу;

— майновий гудвіл — створюється майном
підприємства — торговою маркою, техноло�
гією виробництва тощо [11].

Таким чином, класифікація, представлена у
законодавстві, відображає суттєві відзнаки
ділової репутації в залежності від методу прид�
бання підприємства, що суттєво впливає на об�
лікову політику. Поняття негативного гудвілу
є також важливим показником діяльності су�
б'єкта господарювання, бо являє собою від'єм�
ну ділову репутацію. Наявність негативного
гудвілу свідчить про те, що особливої уваги по�
требують майнові та персональні складові діло�
вої репутації. Класифікація, представлена Во�
линець Л. є досить цікавою, бо виходячи з неї
до обліку приймається лише "котяча" ділова ре�
путація, а "собача" суттєво не впливає на
діяльність підприємства. Представлене розме�
жування може використовуватися при аналізі
гудвілу в залежності від шляхів його виникнен�
ня, якості та походження, але крім цих фак�
торів потрібно враховувати його структуру.

Складові елементи гудвілу — це елементи,
формування та розвиток яких забезпечує під�
приємству наявність позитивного гудвілу. По�
дольна В.В. виділяє такі компоненти гудвілу:

— відомість торгової марки чи назви фірми;
— реклама та просуванням продукції;
— наявність стабільних споживачів;
— наявність постійних постачальників;
— висока якість продукції;
— вигідне територіальне розташування;
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Рис. 1. Взаємозв'язок елементів гудвіла

Джерело: [16].
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— кваліфікація персоналу та використання

кращих управлінських якостей;
— використання нових технологій, ліцензій,

патентів [9].
Найчастіше дослідники управління гудві�

лом закликають розглядати невловимі складові
активів підприємства з урахуванням управлін�
ня відносинами з контактними аудиторіями:
споживачами (реальними та потенційними),
персоналом (особливо тим, який контактує з
клієнтами), інвесторами, кредиторами та гро�
мадськістю [6]. З цього слідує, що на перший
план при прийнятті управлінських рішень ви�
ходить формування позитивного гудвілу. Роз�
глянемо взаємозв'язок елементів гудвілу, які
пропонуються Шачневим А.А. (рис. 1).

Особливу увагу варто приділити такому
компоненту, як виробничій менеджмент. Це
пов'язано з тим, що саме він відіграє найваж�
ливішу роль у формування гудвілу, бо перше,
що формує ділову репутацію та популярність
підприємства — його продукція. Повертаючись
до виділених Подольною В.В. компонентів, до
цієї категорії відносяться висока якість про�
дукції, використання нових технологій, ліцен�
зій, патентів. Розвиток саме цих складових веде
до розвитку технологічного, інноваційного по�
тенціалів підприємства, загальному підвищен�
ню конкурентоспроможності. З цього випли�
ває, що першим напрямком формування пози�
тивного гудвілу є орієнтація на оптимізацію
внутрішніх процесів підприємства. Тому дру�
гою важливою складовою гудвілу є управлін�
ня людськими ресурсами, яке включає в себе
підвищення рівня кваліфікації персоналу та
використання кращих управлінських якостей.
Дві вказані складові є характеристикою органі�
зації бізнес�процесів на підприємстві, від яких
залежить загальна стратегія його розвитку,
тобто вони являють собою базу формування
гудвілу. Але не можна нехтувати й зовнішніми
складовими, саме вони формують прояв гудві�
лу підприємства. Професійно сформована мар�
кетингова політика, налагоджені зв'язки з кон�
трагентами допомагають становленню іміджу
підприємства на ринку, отже, збільшують його
прибуток і, як наслідок, ринкову вартість.

ВИСНОВКИ
Гудвіл являє собою наявність переваг над

конкурентами, які створюються протягом три�
валого проміжку часу за допомогою впливу на
окремі його компоненти.

Основними складовими гудвілу є майнові та
персональні компоненти. Майнова складова
містить активи, які безпосередньо формують

репутацію підприємства, вона може підлягати
оцінці. Персональна складова має більш умов�
ний характер та грунтується на професійних
навичках персоналу та іміджу компанії. Важ�
ливо зауважити, що система формування і уп�
равління гудвілу повинна розроблятися за
всіма його елементами у комплексі, бо кожна
складова є генератором майбутніх грошових
потоків, отже прямо впливає на збільшення
потенціалу гудвілу. В той час, існує проблема у
відсутності універсального підходу до оцінки
гудвілу та його окремих елементів, яка б відоб�
ражала точне вартісне відображення майбутніх
грошових надходжень. Так, підприємства мо�
жуть використовувати доходний метод оцінка
майна, який грунтується на вирахуванні май�
бутнього надприбутку, що утвориться завдяки
впливу ділової репутації. Таким чином, увага
повинна приділятися оцінці та аналізу гудвілу
як синтетичного показника, з урахуванням
рівня впливу на його величину кожної складо�
вої з метою його збільшення та збалансування
через систему розробленої маркетингової, ви�
робничої та соціальної політики підприємства.
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