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Всі сучасні концепції економічного зростання схо�

дяться в одному: саме інтелектуальні ресурси набува�

ють все більш велику значущість в умовах розвитку еко�

номіки, заснованої на знаннях. Серед найбільш харак�

терних особливостей сучасного етапу розвитку еконо�

міки, які визначають принципову значущість інтелек�

туальних ресурсів та інших близьких за значенням ка�

тегорій (інтелектуальний або людський капітал), дослі�

дники відзначають наступні: значно вищу порівняно з

попередніми етапами розвитку економіки швидкість

формування знань; розвиток інструментів зберігання і

поширення знань, що забезпечують можливість авто�

матизованої систематизації і оперативного доступу до

інформації; посилення потреби в інноваціях, які стають

основним шансом виживання підприємства в конкурен�

тних умовах сучасної економіки.

Ще засновник сучасної економічної теорії Адам

Сміт розглядав знання як різновид майна, особливого
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роду запасу, елемент, який входить до складу основно�

го капіталу та забезпечує дохід і прибутковість поза за�

лученням до обігу та зміни власника [1, с. 57].

В умовах постіндустріальної економіки, що грун�

тується на використанні інтелектуального капіталу, пи�

тання сутності, оцінки та визнання в обліку інтелек�

туальних ресурсів є актуальними. Про це свідчать дослі�

дження А. Чухна, О. Кендюхова, І. Журавльової, С. Го�

лова, В. Ковальова, І. Просвіріної, Л. Плотникової,

Е. Хендріксена, Г. Вінеса та ін. Деякі автори, грунтую�

чись на вивченні міжнародного досвіду [2; 3], вважають,

що невизнання в обліку нематеріальних активів, які

втілюють у собі потенційні економічні вигоди, призво�

дить до втрати релевантності бухгалтерської інфор�

мації, ознакою якої є постійно зростаюча різниця між

балансовою і ринковою вартістю підприємства.

В умовах розвитку економіки знань ефективність

діяльності підприємства залежить більшою мірою не від



Інвестиції: практика та досвід № 14/201616

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

матеріальних активів, а від нематеріальних переваг.

Загалом зазначені нематеріальні переваги у фаховій

літературі описуються таким поняттям, як гудвіл. Тому

актуальності набуває ідентифікація нематеріальних ак�

тивів у формі гудвілу, що є метою нашого дослідження.

Аналіз робіт вчених з питань визначення гудвілу,

дозволяє стверджувати, що в літературі немає загаль�

ноприйнятого його розуміння (табл. 1).

Якщо розглянути гудвіл у широкому розумінні, вра�

ховуючи зазначені визначення у таблиці 1, то гудвіл

представляє собою нематеріальні переваги підприєм�

ства у порівнянні з аналогічними підприємствами. Ви�

ходить, що нематеріальні переваги підприємства існу�

ють незалежно від того, чи була проведена оцінка гудв�

ілу. Можна говорити про те, що гудвіл формується

підприємством протягом певного періоду часу, а факт

оцінки є підтвердженням (спростуванням) нематеріаль�

них переваг підприємства на конкретний момент. Таким

чином, гудвіл народжується в процесі функціонування

підприємства і про його наявність або відсутність мож�

на судити лише з практики роботи підприємства.

Це підтверджує й Міжнародне правило оцінки 4

"Оцінка нематеріальних активів" [13], яке визначає

гудвіл як будь�які майбутні економічні вигоди, які не�

можливо відокремити від бізнесу або групи активів в їх

цілісності. При цьому вартість гудвілу визначається як

сума, що залишається після того, як з вартості бізнесу

вирахувати вартість всіх матеріальних, нематеріальних

та фінансових активів, які можна ідентифікувати, та які

зменшені на суму зобов'язань та забезпечення наступ�

них витрат та платежів. Прикладами компонентів гудві�

лу наведено: здатність розробляти в майбутньому нові

нематеріальні активи, які можна ідентифікувати (такі,

як технології, зв'язок із споживачами, тощо); специфіч�

на синергія компанії (така, як зменшення операційних

витрат, раціональність структури, динаміка асортимен�

ту продукції, тощо); можливості зростання (такі, як вихід

на різні ринки, тощо); організаційний капітал (такий, як

створена мережа, тощо).

Визначення поняття "гудвіл" також наводиться у

вітчизняному Порядку експертної оцінки нематеріаль�

них активів [14], в якому гудвіл (ділова репутація) роз�

глядається як комплекс заходів, спрямованих на

збільшення прибутку підприємств без відповідного

збільшення активних операцій, включаючи використан�

ня кращих управлінських здібностей, домінуючу пози�

цію на ринку продукції (робіт, послуг), нові технології.

У МСФЗ 3 "Об'єднання бізнесу" [15] про гудвіл заз�

начено, що покупець визнає гудвіл станом на дату прид�

бання, оцінений як перевищення сукупної суми: пере�

даної компенсації, оціненої за справедливою вартістю

на дату придбання; суми будь�якої неконтрольованої

частки в об'єкті придбання; справедливої вартості на

дату придбання частки участі в капіталі, раніше утриму�

ваної покупцем в об'єкті придбання (під час поетапного

об'єднання бізнесу) над сальдо сум на дату придбання

Таблиця 1. Перелік визначень поняття "гудвіл" у наукових працях
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ідентифікованих придбаних активів

і прийнятих зобов'язань.

Критичний аналіз фахової літе�

ратури та нормативно�правових

джерел показав, що загалом існу�

ють три підходи до розуміння понят�

тя "гудвіл":

— юридичний підхід. За цим

підходом гудвіл розглядається в

світлі певних майнових прав на

об'єкти нематеріальної природи, які

можуть бути віддільні або невід�

дільні від окремої фізичної або

юридичної особи. Одна група вче�

них зазначає, що такі об'єкти є невід�

дільними від підприємства (Д.О. Ві�

шенні, М.В. Дулясова, А.О. Карпи�

чова, Т.Р. Ханнанова), а чинне зако�

нодавство (Цивільний кодекс Украї�

ни, ст.1116, 1133) та інші дослідни�

ки говорять про можливість

відділення гудвілу шляхом передачі

майнових прав на його використан�

ня (Л.В. Городянська, Н.В. Генера�

лова, С.Ф. Легенчук, К.С. Селівер�

стова);

— економічний підхід, який пе�

редбачає здійснення інтеграції всіх

існуючих підходів до розуміння сут�

ності гудвілу. За цим підходом

гудвіл в широкому розумінні — це сукупність певних

активів та ресурсів нематеріальної природи, які ще не

були ідентифіковані та оцінені. Виходячи з такого ро�

зуміння гудвілу конкретного суб'єкта, він існує протя�

гом всього періоду його існування, а не лише під час його

об'єднання з іншим суб'єктом. Як наслідок, у поточній

діяльності суб'єкта може виникати внутрішній гудвіл,

тобто сукупність нематеріальних активів підприємства,

які створюють йому можливість для одержання май�

бутніх економічних вигод. Загалом економічний підхід

до розуміння гудвілу дозволяє створити передумови для

відображення гудвілу в якості сукупності окремих іден�

тифікованих активів не лише під час об'єднання під�

приємств, а й під час його поточної діяльності;

— бухгалтерський підхід, який є достатньо звуже�

ним у порівнянні з економічним підходом, оскільки пе�

редбачає розуміння гудвілу лише при придбанні або

приватизації (корпоратизації). Згідно П(С)БО 19 "Об'єд�

нання підприємств" гудвіл — це перевищення вартості

придбання над часткою покупця у справедливій вартості

придбаних ідентифікованих активів, зобов'язань і не�

передбачених зобов'язань на дату придбання [16], що

свідчить про те, що гудвіл може виникати лише при прид�

банні (об'єднанні) або приватизації (корпоратизації)

підприємств. Таким чином, бухгалтерський облік демон�

струє найбільш консервативне ставлення до гудвілу.

Необхідно підкреслити, що в теорії інформації ве�

лике значення має наукова класифікація як метод до�

слідження безлічі явищ або об'єктів шляхом їхнього

поділу на класи за визначеною загальною ознакою та�

ким чином, що класи безлічі становлять систему. Вихо�

дячи з вищенаведених трьох підходів до розуміння сут�

ності гудвілу як з класів поділу, запропоновано нову кла�

сифікацію гудвілу (рис. 1), з якої видно, що відповідно

до етапів трансформації результатів інтелектуальної

діяльності підприємства відбувається зміна класифіка�

ційних ознак гудвілу в напрямку оцінки його вартості.

При цьому з рисунка 1 видно, що в існуючій практиці з

облікового процесу випадає блок "Створений гудвіл".

Слід відмітити, що у науковій бухгалтерській літе�

ратурі виділяють два види гудвілу — внутрішньо ство�

рений і придбаний. Розподілення гудвілу на придбаний

та внутрішньо створений частково пов'язано з тим, що

у відповідності до міжнародних та українських норм він

може бути відображений у фінансовій звітності (балансі)

підприємства тільки у випадку купівлі (приватизації)/

продажу підприємства, тобто як придбаний, а визначен�

ня внутрішньо створеного гудвілу взагалі відсутнє.

Виникнення гудвілу при придбанні або приватизації

свідчить про наявність певних проблем з адекватністю

бухгалтерської оцінки нематеріальних активів, її відпо�

відністю потребам користувачів бухгалтерської інфор�

мації. Відомі дослідники в сфері бухгалтерського об�

ліку С.А.Діпіаза та Р.Дж.Екклз відмічають, що бухгал�

терський баланс, побудований за ціною придбання,

відображає близько 20 % ринкової вартості компанії,

інші 80 % обумовлені нематеріальними активами чи

нефінансовими факторами вартості [17, с. 127].

У п.51 МСФЗ 38 зазначено: "Внутрішньо генеровані

торгові марки, заголовки, назви видань, переліки

клієнтів та інші подібні своєю сутністю об'єкти не слід

визнавати нематеріальними активами" [18]. Такий підхід

не витримує критики, адже внутрішньо створений гудвіл

є роками накопиченими знаннями конкретного

Рис. 1. Класифікація гудвілу за етапами трансформації
результатів інтелектуальної діяльності в інтелектуальний

продукт
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підприємства, що дозволяють мати відчутні конкурентні

переваги, які у майбутньому здатні приносити дохід.

Провідними вченими розглядаються чотири варіан�

ти визнання гудвілу в бухгалтерському обліку суб'єкта

господарювання:

1. Капіталізація гудвілу без амортизації, але з пе�

ріодичним тестуванням по відношенню до можливого

знецінення. У цьому підході передбачено періодичний

перегляд вартості гудвілу та його переоцінка. Тобто

гудвіл вважається інвестицією і не підлягає амортизації.

Основним аргументом прихильників цього підходу є те,

що з плином часу вартість гудвілу не тільки не знижуєть�

ся, а навіть може зростати, тому амортизація, класичне

розуміння якої передбачає накопичення засобів для

відновлення у майбутньому зношених активів, втрачає

свій сенс. Такий підхід дозволяє отримати найбільш

"привабливу" звітність. Підприємство відображає актив,

замість того, щоб зменшувати акціонерний капітал. При

цьому дохід підприємства не зменшується.

Щодо внутрішнього гудвілу, то вважаємо, що його

елементи напряму не можна вважати інвестицією, адже

у майбутньому підприємству знову буде необхідно по�

нести витрати для оновлення елементів внутрішнього

гудвілу (економічні та інші привілеї, ділова репутація,

імідж, створений персоналом, ділові зв'язки потребу�

ють періодичних капіталовкладень з метою актуалізації,

підвищення ефективності тощо).

2. Капіталізація гудвілу з амортизацією. Прихиль�

ники цього підходу свої докази будують на принципі

співвідношення доходів і витрат, та пропорційного спи�

сання вартості активів на поточні витрати. Як пояснює

В.В.Ковальов [19, с. 56], будь�якій актив відображаєть�

ся в балансі тільки в тому випадку, якщо він передбачає

генерування доходів у майбутньому. Слід зазначити, що

нарахування амортизації на гудвіл дозволяє підприєм�

ствам скласти баланс, який максимально відповідає

дійсності (у частині нематеріальних актів з урахуванням

періоду від дати придбання підприємства). Основними

аргументами на користь такого методу є: менше зловжи�

вань, ніж під час не нарахування амортизації, урахуван�

ня часового впливу на об'єкт бухгалтерського обліку.

3. Одноразове списання гудвілу на витрати поточ�

ного періоду.

4. Одноразове списання гудвілу за рахунок змен�

шення капіталу власників. За такого підходу гудвіл спи�

сується за рахунок акціонерного капіталу. Аргумен�

тується це тим, що гудвіл не має жодних характерис�

тик, які визначають можливість отримання в майбутнь�

ому економічних вигід. Цей метод набув найбільшого

поширення, оскільки він є найбільш простим, проте він

призводить до недооцінки реальної вартості об'єкта

придбання.

В Україні на сьогодні найбільш розповсюджені

другий та четвертий підходи до відображення гудвілу

в системі бухгалтерського обліку. Зазначені підходи

використовуються для обліку гудвілу, виділеного при

придбанні підприємства, що за економічною сутністю

не відповідає особливостям внутрішнього гудвілу. Вва�

жаємо за доцільне до складових внутрішнього гудвілу

щодо порядку відображення його в бухгалтерському

обліку застосовувати перший підхід, який передбачає

капіталізацію гудвілу без амортизації, тому що попе�

редником капіталізації гудвілу обов'язково повинна

стати комерціалізація гудвілу у статусі товару, а як

відомо на групи вибуття, утримуванні для продажу,

згідно з ПСБО 27 "Необортні активи, утримувані для

продажу та припинена діяльність", амортизація не на�

раховується.

Необхідно підкреслити, що головними особливос�

тями, які характеризують тенденції розвитку обліку в

сучасній економіці знань відповідно до нових потреб

користувачів інформації є: пріоритет балансу, оцінка за

ринковою вартістю, заміна концепції власності концеп�

цією контролю, перехід від обліку майна до обліку ре�

сурсів, регулювання звітності, а не обліку [20, с. 46].

Тому якщо розглядати природу гудвілу, її необхідно

пов'язувати з двома групами інтелектуальних ресурсів,

які контролює підприємство:

— інтелектуальних ресурсів, пов'язаних із внут�

рішнім середовищем, що створюють інтелектуальний

потенціал підприємства;

— інтелектуальних ресурсів, пов'язаних із зовнішнім

середовищем, що формують ділову репутацію підприє�

мства.

Отже, розвиток інноваційної складової конкурент�

них переваг у вітчизняній практиці господарювання зу�

мовлює потребу нового розуміння гудвілу. Адже гудвіл

є складною категорією, пов'язаною з інтелектуальни�

ми ресурсами, які здатні до зростання через інтенсивне

відтворення знань, інформації, кваліфікації персоналу

та інтелектуального потенціалу підприємства. З огляду

на вищезазначене, пропонується авторське визначення

терміну "гудвіл" як економічної категорії, а саме під гуд�

вілом пропонується вважати додану вартість підприєм�

ства, яка генерується внаслідок синергії нематеріаль�

них факторів виробництва у формі знань, інформації та

інтелектуальної праці.

Трансформація індустріальної економіки в еконо�

міку знань призвела до зростання ролі елементів внут�

рішнього гудвілу як форми інтелектуальних ресурсів, що

набувають рис основного фактору виробництва, витис�

нувши на другий план матеріально�речові ресурси. В

таких умовах конкурентні переваги підприємств все

більше залежать від інтелектуального потенціалу, який

обумовлюється освітньо�професійним рівнем та креа�

тивними можливостями персоналу, використанням про�

гресивних форм та методів управління господарською

діяльністю, підвищенням ділової репутації суб'єкта гос�

подарювання.
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