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ОБЛІК ГУДВІЛУ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 

 
Досліджено теоретичні основи обліку гудвілу як нематеріального активу. Визначено основні вимоги його 

визнання в обліку та відображення у фінансовій звітності підприємства. Розглянуто концептуальні основи 

обліку гудвілу у економічній та бухгалтерській інтерпретації. Здійснено критичний аналіз наявних підходів до 

обліку гудвілу. Запропоновано удосконалену методику обліку внутрішнього гудвілу. Обґрунтовано необхідність 

обліку внутрішнього гудвілу як інструменту інвестиційної привабливості підприємства. 
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Постановка проблеми. В умовах збіль-

шення кількості операцій злиття та об’єднання 

підприємств все більшого значення набуває вар-

тість нематеріальних активів компанії. Гудвіл за 

своєю економічною природою втілює у собі вар-

тість переваг, якими володіє фірма у порівнянні з 

конкурентами в галузі. Проте, бухгалтерський 

підхід дещо звужений та ідентифікує гудвіл ли-

ше при об’єднанні підприємств як різницю між 

вартістю активів та справедливою ціною підпри-

ємства. Облік гудвілу обмежується визнанням, 

періодичним тестуванням на знецінення та спи-

санням на витрати компанії. Однак, такий стан 

справ не відображає правдиву інформацію про 

нематеріальні активи підприємства, зокрема його 

ділову репутацію, яка включає торгову марку, 

ділові зв’язки та інтелектуальний капітал. Зва-

жаючи на це, наукові дослідження у розглянуто-

му напрямі є актуальними та в умовах підвищен-

ня ролі нематеріальних ресурсів відповідають 

сучасними потребам користувачів облікової ін-

формації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Питанням організаційно-методичного забезпе-

чення обліку гудвілу займалися такі зарубіжні 

автори, як: Я.В. Соколов, М.Л. Пятов, 

А.О. Карпичева, Ю.М. Бикова, Н.В. Генералова. 

Серед вітчизняних науковців дослідженням  

цього питання займалися Н.М. Грабова, 

В.Н. Добровський, О.В. Кендюхов, В.В. Травін, 

Г.В. Уманців. 

Вивчення науково-практичних розробок з 

проблем обліку гудвілу засвідчують, що перева-

жна їх більшість не приділяє достатньої уваги 

цим операціям та не пропонує комплексного під-

ходу до їх обліку. Крім того, незрозумілими за-

лишаються окремі положення щодо визначення 

вартості гудвілу. Враховуючи розбіжності ви-

кладення цього питання у положеннях бухгал-

терського обліку, стає очевидним, що питання 
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обліку гудвілу є неоднозначним і потребує дос-

коналого вивчення у контексті впровадження у 

вітчизняну практику. 

Формулювання цілей статті. Метою 

статті є оцінка існуючих підходів до відображен-

ня гудвілу в обліку та пошук шляхів його удо-

сконалення з теоретичної та практичної точок 

зору.  

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Розглянемо нормативно-правове регулюван-

ня обліку гудвілу як основу для побудови ціліс-

ної системи відображення інформації про такий 

вид активу в обліку. Відповідно до Інструкції 

про застосування Плану рахунків бухгалтерсько-

го обліку активів, капіталу, зобов’язань і госпо-

дарських операцій підприємств і організацій [1] 

рахунок 19 «Гудвіл» призначений для узагаль-

нення інформації про гудвіл, що виникає при 

придбанні, відповідно до П(С)БО 19 «Об'єднання 

підприємств» [2], та гудвіл, який виник у процесі 

приватизації (корпоратизації) підприємства. Цей 

рахунок має два субрахунки: субрахунок 191 

«Гудвіл при придбанні» та субрахунок 193 «Гуд-

віл при приватизації (корпоратизації)». 

За дебетом субрахунку 191 відобража-

ється вартість гудвілу, що виникає при прид-

банні іншого підприємства, а за кредитом − 

втрати від зменшення корисності гудвілу і 

сума списаного гудвілу. Відповідно, за дебе-

том субрахунку 193 підприємства державного, 

комунального секторів економіки відобража-

ють вартість гудвілу, який виник при прива-

тизації (корпоратизації), а за кредитом − суму 

списаного гудвілу [1].  

При визнанні гудвілу активом його можна 

ідентифікувати як позитивний чи негативний. 

Позитивний гудвіл виникає у випадку, коли вар-

тість придбаного суб’єкта господарювання є ви-

щою від вартості його чистих активів за справед-

ливою (ринковою) оцінкою. Зарахований на ба-

ланс гудвіл надалі оцінюється на наявність ознак 

можливого зменшення його корисності в поряд-

ку, передбаченому П(С)БО 28 «Зменшення кори-

сності активів». Натомість, негативний гудвіл 

виникає, коли справедлива вартість чистих акти-

вів придбаного підприємства є вищою від варто-
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сті його придбання. Варто зазначити, що у 

МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» [3], як і в націо-

нальній системі бухгалтерського обліку визна-

чення негативного гудвілу не передбачено. 

На нашу думку, в цьому контексті для по-

значення негативного гудвілу доречно викорис-

тати антонімічне поняття «бедвіл», яке позначає 

ситуацію, коли при відчуженні підприємства різ-

ниця між ціною угоди і вартістю актів має 

від’ємне значення. Бедвіл – явище виключно не-

гативне для бізнесу, воно свідчить про неможли-

вість менеджерів зробити суб’єкт господарюван-

ня рентабельним. Пропоноване поняття вважає-

мо за доцільне використовувати в обліку, для 

позначення так званого «негативного гудвілу». І, 

враховуючи те, що гудвіл відображається в облі-

ку та звітності як актив, справедливим буде ви-

значення бедвілу як пасиву.  

Варто зазначити, що згідно з п. 15 П(С)БО 

19 [2] вартість негативного гудвілу списується з 

одночасним коригуванням нерозподіленого при-

бутку. Крім того, відповідно до п. 16 П(С)БО 19 

амортизація на гудвіл не нараховується. Такі ж 

норми наявні й у МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу», 

де зазначено, що від початку першого річного 

періоду, що розпочинається 31 березня 2004 року 

або пізніше, облік раніше визнаного негативного 

гудвілу припинено із здійсненням відповідних 

коригувань вхідного залишку нерозподіленого 

прибутку. Крім того, відповідно до п. 16 П(С)БО 

19 амортизація на гудвіл не нараховується. Та-

кож відповідно до п. 55 МСФЗ 3 «Об’єднання 

бізнесу», гудвіл, що придбаний у результаті 

об’єднання бізнесу, не підлягає амортизації. Од-

нак, підприємству слід періодично перевіряти 

гудвіл на зменшення корисності, якщо події чи 

зміни обставин свідчать про можливість змен-

шення його корисності. 

Розглянемо практичну ситуацію обліку гу-

двілу. Зокрема, у підприємства-покупця при 

придбанні підприємства та відображенні позити-

вного гудвілу робиться такий запис: Дт 191 «Гу-

двіл при придбанні» та  Кт 685 «Розрахунки з 

іншими кредиторами». Втрати від зменшення 

корисності відображаються таким чином: Дт 977 

«Інші витрати звичайної діяльності» та Кт 

191»Гудвіл при придбанні». 

Варто зазначити, що в окремих випадках, 

відповідно до Положення про порядок бухгал-

терського обліку окремих активів та операцій 

підприємств державного, комунального секторів 

економіки та господарських організацій, які во-

лодіють та / або користуються об'єктами держав-

ної, комунальної власності, затвердженим нака-

зом Мінфіну України від 19.12.2006 № 1213, гу-

двіл, який виник у процесі приватизації (корпо-

ратизації) підприємства, не амортизується. Він 

може повністю або частково бути списаним за 

рішенням уповноваженого органу за допомоги 

такого бухгалтерського проведення:  Дт 45 «Ви-

лучений капітал» та Кт 19  «Гудвіл». Після вне-

сення змін до установчих документів щодо зме-

ншення розміру статутного капіталу підприємст-

ва на вартість списаного гудвілу потрібно зроби-

ти такий запис: Дт 40 «Статутний капі-

тал» та Кт 45 «Вилучений капітал». 

Проте варто зауважити, що тут мова йде 

про так званий зовнішній або бухгалтерський 

гудвіл, який утворюється лише при об’єднанні 

підприємства. У бухгалтерській науковій спіль-

ноті зараз особливої актуальності набуває відо-

браження внутрішнього гудвілу, тобто тих нема-

теріальних активів, які є невіддільні від підпри-

ємства (імідж, ділові зв’язки, інтелектуальний 

капітал). Облік зазначених активів може мати 

стратегічне значення для підприємства, проте 

лише у випадку достовірної оцінки елементів 

гудвілу та обґрунтуванню його вартості.  

Для цього слід зробити порівняння зовнішнього 

та внутрішнього гудвілу з метою виявлення ос-

новних розбіжностей, які варто врахувати при 

визначенні методики обліку цього активу  

компанії (рис. 1). 

Основою відмінністю між даними вида-

ми гудвілу, яку необхідно усунути, є відобра-

ження у звітності. Тобто внутрішній гудвіл не 

знаходить свого відображення у фінансовій 

звітності. Розглянемо думки науковців щодо 

цього питання. Цікавою є пропозиція 

Я.В. Соколова і М.П. Пятова щодо відобра-

ження внутрішнього гудвілу на синтетичному 

рахунку 010 «Внутрішній гудвіл», до якого 

відкрити аналітичні рахунки у такому розрізі 

0101 «Здібності менеджерів та працівників 

компанії», 0102 «Відносини з постачальни-

ком», 0103 «База клієнтів», 0104 «Ділова ре-

путація», 0105 «Бренд» [4, с. 47]. Науковці 

вважають, що відображення в бухгалтерсько-

му обліку зазначених елементів, необхідне 

для управлінських цілей, крім того, інформа-

ція, яка міститься щодо елементів, буде не 

доступною для конкурентів.  

На думку В. Травіна, витрати на ство-

рення внутрішнього гудвілу необхідно 

капіталізувати та відображати їх на субрахун-

ку 194 «Внутрішній гудвіл» за відповідними 

аналітичними рахунками у такому розрізі  

[5, с. 196–197]: рахунок 194.1 «Економічні та 

інші привілеї»; рахунок 194.2 «Ділова репута-

ція»; рахунок 194.3 «Імідж, створений персо-

налом»; рахунок 194.4 «Ділові зв’язки». Про-

позиція не позбавлена недоліків, так як на од-

ному рахунку пропонується обліковувати 

зовнішній і внутрішній гудвіл, які за еко-

номічною суттю є різними категоріями. Сума 

їх вартостей в одному рядку фінансової звіт-

ності не відповідатиме реальному фінансово-

му стану підприємства. Тому вважаємо, що 

підхід до обліку досліджуваної категорії не є 

повністю методологічно правильним.  
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Рис. 1. Співставлення ознак внутрішньоствореного та придбаного гудвілу* 

* Розроблено автором 

 

Облік «синергетичних ефектів» запропонова-

но С.Ф. Легенчуком [6]. Вони виникають у резуль-

таті взаємодії інтелектуальних активів підприємства, 

які не знайшли свого облікового відображення (тоб-

то всіх інших інтелектуальних активів окрім інте-

лектуальної власності). Синергетичні ефекти пропо-

нується відображати в активі балансу на субрахунку 

193 «Синергетичні ефекти», оскільки вони є резуль-

татом взаємодії активів, як і гудвіл. Для відображен-

ня в обліку синергетичного ефекту в пасиві запро-

поновано введення рахунку «Синергетичний 

капітал» з відображенням його у складі додаткового 

капіталу на рахунку 428.  

Підтримуючи думку вчених у частині необ-

хідності відображення в бухгалтерському обліку 

складових внутрішнього гудвілу, вважаємо, що 

витрати на його створення необхідно капіталізува-

ти та відображати на рахунку 19 «Гудвіл» з по-

дальшою розробкою аналітичного забезпечення. 

Субрахунки  до рахунку 19 «Гудвіл» запропонова-

но відкривати у такому розрізі: 

191 «Торгова марка» – вартість торгового 

знаку та частина витрат на збут для підтримання 

іміджу компанії; 

192 «Ділові зв’язки» – організація та про-

ведення відповідних заходів з діловими партне-

рами, договори про співпрацю; 

193 «Інтелектуальний ресурс персоналу» – 

підвищення кваліфікації персоналу, участь у 

тренінгах, семінарах. 

Ефектом від внутрішнього гудвілу можна 

вважати кількість договорів, укладених, у тому 

числі, вартість продовжених договорів, укладен-

ня договорів про співпрацю, отримання держав-

ного цільового фінансування, обсяг виробництва 

у межах державного замовлення, отримані дер-

жавні субсидії, дотації тощо, недержавне цільове 

фінансування (інноваційної діяльності, зокрема, 

підвищення екологічності виробництва, підви-

щення якості та конкурентоспроможності про-

дукції, розробок у сфері виробництва, управлін-

ня тощо), можливість отримання кредитів на 

пільгових умовах (зниження відсотків, мож-

ливість пролонгації, кредит без застави  

тощо) [5].  

Наведені пропозиції зумовлюють потребу 

внесення змін до діючої в Україні методики бух-

галтерського  обліку (табл. 1). 

Таким чином, в існуючу методику бух-

галтерського обліку запропоновано внести 

зміни в частині капіталізації частини витрат, 

які обліковуються на рахунках 92 

«Адміністративні витрати» та 93  «Витрати на 

збут», на субрахунках: 191 «Торгова марка», 

192 «Ділові зв’язки», 193 «Інтелектуальний 

капітал персоналу». Запропонована методика 

дозволить генерувати інформацію в бухгал-

терському обліку про суму внутрішнього 

гудвілу підприємства у розрізі його елементів 

з метою стратегічного управління.  

 

Час виникнення 

Створюється в середині підприєм-

ства протягом тривалого часу 

Виникає при придбанні, привати-

зації та злитті підприємств 

Відображення  

у звітності 

Не відображається  

у балансі  

Відображається  

у балансі 

Подальший 

розподіл 

Включає компоненти, що форму-

ють ділову репутацію  

Розподіляється на позитивний та 

негативний 

Оцінка Якісна Кількісна 
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Таблиця 1 

Пропонована методика бухгалтерського обліку гудвілу на підприємстві* 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Існуючий порядок 
Пропонований  

порядок 

дебет кредит дебет кредит 

1 Відображено витрати на створення бренду 93 20, 31, 66,65 191 20, 31, 66,65 

2 
Відображено витрати на підтримання іміджу компанії 

(реклама, просування бренду) 
93 

66,36,37, 

20, 31, 66 
191 

66,36,37, 

20, 31, 66 

3 Відображено витрати на побудову зв’язків з контрагентами 92 66,36,37,685 192 66,36,37,685 

4 
Відображено знижки та акційні пропозиції для зміцнен-

ня зв’язків з контрагентами 
93 66,36,37,685 192 66,36,37,685 

5 Відображення витрат на підвищення кваліфікації 92 685 193 685 

6 Відображено витрати на участь у конференціях 92 685 193 685 
 

* Розроблено автором 

 

Висновки і перспективи подальших дос-
ліджень. Діючі правила обліку гудвілу на 

підприємстві не відповідають сучасним потребам 

користувачів. Правдиво оцінений внутрішній 

гудвілу та методично правильний підхід до його 

обліку може стати важливим інструментом інве-

стиційної привабливості підприємства та впли-

нути на його позицію у галузі. Пропонована ме-

тодика обліку гудвілу дозволить генерувати ін-

формацію про конкурентні переваги компанії та 

дасть можливість управляти нею. Отримана ін-

формація може бути основою для здійснення 

стратегічного аналізу діяльності підприємства та 

вплинути на розмір рентабельності та конкурен-

тоздатності. 

Відкритим залишається питання достовір-

ної оцінки внутрішнього гудвілу та вибір пріори-

тетного методу визначення його вартості з метою 

формування правдивої інформації про нема-

теріальні переваги компанії. 
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