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ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ, ТА ЇЇ ВІДОБРАЖЕННЯ В СИСТЕМІ ОБЛІКО-

АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Насьогодні особливо важливим моментом являється уточнення сутності, 

розкриття основних складових ділової репутації підприємства і виявлення її 

впливу на фінансовий розвиток підприємства, а від так і особливості її 

відображення в системі обліково-аналітичного забезпечення. Оцінюючи 

загальну вартість підприємства необхідно, крім того, оцінювати не лише його 

фінансово-господарські показники та досягнення, а й враховувати ділову 

репутацію підприємства, оскільки це є вагомою оцінкою майбутніх показників 

діяльності  та економічного потенціалу. 

Відомо, що ефективність - це співвідношення витрат і доходів, отже, 

створення ефективного іміджу - процес отримання високої ціни ( «гудвілу») 

підприємства при найменших витратах з розвитку сталого способу і створення 

його ділової репутації [1]. 

Ділову репутацію необхідно розглядати  як правову категорію, яка 

відображає з одного боку немайнове благо, а з іншого - як інформаційну 

складову, що формує ділову репутацію, тобто з позиції економічної діяльності 

як гудвіл [2]. 

Аналізуючи нормативно-правове забезпечення виникнення та 

відображення гудвілу в системі обліку і звітності, зауважимо, що згідно з 

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 19 “Об’єднання 

підприємствˮ, гудвіл ‒ перевищення вартості придбання над часткою покупця у 

справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов’язань і 

непередбачених зобов’язань на дату придбання. Негативний гудвіл ‒ 

перевищення частки покупця у справедливій вартості придбаних 

ідентифікованих активів і зобов’язань над вартістю придбання на дату 

придбання [3]. 

Відповідно до Податкового Кодексу України, гудвіл ‒ нематеріальний 

актив, вартість якого визначається як різниця між балансовою вартістю активів 

підприємства і його звичайною вартістю, як цілісного майнового комплексу, що 

виникає внаслідок використання кращих управлінських якостей, домінуючої 

позиції на ринку товарів (робіт, послуг), нових технологій тощо [4]. 
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Але якщо ж розглядати міжнародні стандарти обліку і звітності, то відразу 

бачимо ширший підход до даного питання. Так, На Міжнародний стандарт 

фінансової звітності МСФЗ 22 “Об’єднання компанійˮ виділяє поняття як 

ділової репутації так і  гудвілу.  

Так за МСФЗ 22, ділова репутація ‒ перевищення вартості купівлі над 

придбаним інтересом у справедливій вартості ідентифікованих придбаних 

активів і зобов’язань станом на дату здійснення операції обміну. Гудвіл (який 

виникає в результаті придбання) ‒ це платіж, на який погоджується новий 

власник підприємства в надії отримати в майбутньому економічний зиск [5]. 

З метою відображення ділової репутації в системі обліку і звітності її 

вартість придбання визначається розрахунковим шляхом, а саме, як різниця між 

купівельною ціною підприємства та вартістю підприємства з врахуванням суми 

зазначеної як валюта балансу, тобто як загальна вартість  всіх активів і 

зобов'язань підприємства. 

Таким чином, ділова репутація організації - це різниця між тією ціною, яку 

покупець заплатив на ринку або аукціоні при придбанні іншої організації (як 

майнового комплексу), і сумарною вартістю всіх активів, які входять до складу 

цього комплексу. 

Залежно від фізичного стану придбаних активів, рентабельності продукції, 

що випускається організацією, загального стану справ в галузі, стану попиту і 

пропозиції на аналогічні об'єкти, а також інших факторів ділова репутація 

організації може бути як позитивною, так і негативною. 

Позитивна ділова репутація організації повинна розглядатися як надбавка 

до ціни, що сплачується покупцем в очікуванні майбутніх економічних вигод, і 

враховуватися в якості окремого інвентарного об'єкта. Іншими словами, 

позитивна репутація - це та додатковий прибуток (по відношенню до 

нормального прибутку в даному регіоні або галузі), яку покупець передбачає 

отримати в найближчій перспективі. 

Негативна ділова репутація організації повинна розглядатися як знижка з 

ціни, що надається покупцеві у зв'язку з відсутністю стабільних покупців, 

репутації якості, навичок маркетингу і збуту, ділових зв'язків, досвіду 

управління, рівня кваліфікації персоналу і т.д., і враховуватися як доходи 

майбутніх періодів. 

Негативна репутація багато в чому обумовлена суб'єктивними факторами і 

являє собою різницю між реальною ціною придбаного майна і тією ціною 

(заниженої), по якій це майно вдалося придбати. 

Так, як позитивна, так і негативна ділова репутація має грошовий вираз, 

який визначається через оцінку її матеріальних і нематеріальних складових. 

Загальна сума таких складових можлива при продажу або інвестуванні 

підприємства. Саме в цей час виникає гудвіл, який дозволяє виміряти 

співвідношення загальної фактичної вартості і бухгалтерської оцінки вартості 

підприємства. 

Підсумковий розмір вартості підприємства, розрахований з урахуванням 

нематеріальних активів, повинен бути скоректований в залежності від 

конкретних обставин, зокрема, необхідно врахувати активи невиробничого 
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призначення. Результати, отримані таким чином, мають об'єктивну основу, 

надійність якої залежить від широти кола підприємств-аналогів [6]. 

Стосовно відображення гудвілу в системі рахунків бухгалтерського облік 

необхідно зазначити, що у Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та 

Інструкції про його застосування для його відображення призначено рахунок 19 

«Гудвіл». 

Крім того інструкцією 291 зазначено, що рахунок 19 "Гудвіл" призначений 

для узагальнення інформації про гудвіл, що виникає при придбанні, відповідно 

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання 

підприємств", та/або гудвіл, який виник у процесі приватизації (корпоратизації) 

підприємства, порядок обліку та списання якого визначається Положенням про 

порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств 

державного, комунального секторів економіки та господарських організацій, 

які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності, 

затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 No 1213. 

Рахунок 19 "Гудвіл" має такі субрахунки: 

191 "Гудвіл при придбанні" 

193 "Гудвіл при приватизації (корпоратизації)" 

За дебетом субрахунку 191 "Гудвіл при придбанні" відображається 

вартість гудвілу, що виникає при придбанні іншого підприємства, за кредитом - 

втрати від зменшення корисності гудвілу і сума списаного гудвілу. 

За дебетом субрахунку 193 "Гудвіл при приватизації" підприємства 

державного, комунального секторів економіки відображають вартість гудвілу, 

який виник при приватизації (корпоратизації), за кредитом - суму списаного 

гудвілу в порядку, визначеному 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 Міністерства фінансів України від 19.12.2006 No 1213 [7]. 

Як бачимо для обліку негативного гудвілу не передбачено субрахунку. 

Тому стає зрозумілим, що згідно П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» (п. 13) 

негативний гудвіл взагалі не визнається та не відображається в обліку і 

звітності, оскільки у випадку появи негативної різниці вона визнається 

доходом. 

Крім того, гудвіл, який виник у процесі приватизації (корпоратизації), не 

амортизується. Він повністю або частково може бути списаний за рішенням 

уповноваженого органу. 

Висновок: Таким чином, гудвіл не визнається активом, а витрати на його 

придбання списуються за рахунок певних джерел, зокрема за рахунок 

зменшення капіталу власників, що не суперечить міжнародній практиці. 

Висновок. Отже, на сьогодні за П(С)БО 19 гудвіл – це перевищення 

вартості придбання над відповідною часткою покупця. Тому на нашу думку, 

оскільки гудвіл є різницею між вартістю придбання та відповідною часткою 

покупця, може мати як позитивне, так і негативне значення, що відповідно 
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призводить до виникнення або позитивного, або негативного гудвілу. Тому 

вважаємо, що в системі рахунків повинні відображатись два види гудвілу – 

позитивний та негативний. 
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