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ВСТУП 

Актуальність теми зумовлена тим, що міжнародні злиття та поглинання 

являють сьогодні одну із ключових особливостей глобалізації економічного 

розвитку. Багато нмільярдні угоди, що уклада нються трансннаціональними 

корпорнаціями з привод ну купівлні-продажу окреминх компанній чи частин бізнес ну, 

стали звичайнним явищем не лише у розвиннутих країнанх, а й у всьому світі, 

зокрем на в Українні. Придба нння корпорнаціями, провід нними банкам ни різних країн, 

іншими трансннаціональними компанніями україннських підпринємств радика нльно 

змінює управлнінську діяльнність у цих підпринємствах, суттєвно вплива нє на роботу їх 

працівнників, відноснини підпринємств із органа нми державнної влади, вимага нє 

сучаснної дисципнліни праці і органінзації виробнництва.  

Таким чином, міжнародні злиття та поглинання зачіпають інтереси широких 

верств населення України, що працююнть на поглиннутих підпринємствах, а також 

органінв державнної влади і управлніння, які вибудонвують відноснини із 

трансннаціональними корпорнаціями з привод ну дотрим нання вимог вітчизнняного 

законондавства, сплати податкнів, охоронни довкілнля і т. д. Курс на модерннізацію, 

проголношений в Українні, потреб нує широконмасштабних структнурних перетвнорень 

та переорнієнтації реальнного секторну на виробнництво наукоєнмної продукнції. Згідно 

з досвід ном країн, що вирішунвали подібнну пробле нму в минулонму, модерннізація 

проход нить лише через масшта нбні інтегрнаційні процес ни, що забезпнечуються 

процес ном злиття та поглиннання економ нічних суб’єктів.  

Попри весь потенціал цього явища для забезпечення укрупнення та 

інтеграції української промисловості, питанння злиттінв та поглиннань залишанється 

досить поверхново дослід нженим вітчизнняними вченим ни. Наразі немає 

загальнновизнаних уніфікнованих понять «злиття» та «поглинання», хоч вони і 

вільно викоринстовуються у низці праць.  

Ступінь розробки теми дослідження. Теоретичні основи процесів злиття та 

поглинання, їх сучасні форми, міжнародне конкурентне середовище, аналіз умов 

та мотиванційних фактор нів консолнідації компанній, а також планувнання та 
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органінзація процес нів злиття, дослід нжували такі зарубінжні вчені, як М. Бішоп, П. 

Гохан, Ф. Крюгер, А. Лажу, М. Марсалнезе, Р. Нельсонн, Дж. Стигленр, Р. Стилма нн, 

М. Трем, С. Рід, М. Хебек та інші. Невипандково процес ни злиття і поглиннання є 

найпош ниренішою формою прямих інозем нних інвестницій, а технолногії злиття і 

поглиннання сьогод нні є найпринбутковішим бізнес ном в країнанх з розвинненою 

економ нікою.  

Мета дослід нження дослід нити теоретничні основи угод злиттінв і поглиннань, 

проана нлізувати сучаснний стан ринку злиттінв і поглиннань в Українні, виявитни 

пробле нми на ринку злиттінв і поглиннань в Українні та надати рекоме нндації щодо 

подальншого розвитнку.  

Завдання дослід нження:  

 описати економ нічну сутніснть злиттінв і поглиннань, класиф нікацію угод 

злиттінв і поглиннань та основи оцінки угод злиттінв і поглиннань;  

 дослідити україннський та міжнарнодний ринок злиттінв і поглиннань;  

 виділити особлинвості ринку  М&A та розгля ннути її пробле нми; 

 запропонувати шляхи удосконналення процес нів злиттінв і поглиннань в 

Українні;  

 обґрунтувати шляхи подальншого розвитнку злиттінв і поглиннань в 

Українні;  

Об’єкт дослід нження - ринок злиттінв і поглиннань в Українні.  

Предмет дослід нження пробле нми та перспе нктиви ринку злиттінв і поглиннань в 

Українні.  

Методи дослід нження аналіз, синтез, узагалньнення і систем натизація, 

економ ніко-математичне моделюнвання та прогнонзування.  

Інформаційна база дослід нження норматнивно-законодавчі акти Українни, що 

регулюнють процес злиття і поглиннання, підручнники, посібнники, моногрнафії, 

електрнонні бази даних, період ничні виданння, інтерннет-ресурси, компьюнтерні 

програ нми Micros нoft Excel та Micros нoft Word . 
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ВИСНОВКИ 

У світовній практинці угодам ни злиття та поглиннання (Mergers and acquis нitions 

– скорочнено M&A) вважаюнть усі угоди, які передб начають перехінд корпорнативного 

контронлю над компаннією шляхом купівлні або продажну всієї компаннії або значнонї 

частки в ній. Залежнно від мотивінв M&A, галузе нвих особлинвостей та конкре нтної 

ситуацнії, залежинть, якого виду угода укладантиметься. Угоди злиття та поглиннання 

класиф нікують за характнером інтегрнації, формою фінанс нування, 

місцез ннаходженням компанній, що беруть участь в угоді, віднош ненням 

менеджнменту до угоди та типом покупцня.  

Мотиви уклада нння угод злиття і поглиннання змінювналися з часом, але 

найголновніший з них – отрима нння синерг нетичного ефекту. Синерг нія являє собою 

зроста нння ефектинвності діяльнності об'єднаного підпринємства понад ту, яку 

підпринємства, що об'єднуються, вже досяглни або повиннні досягтни як незале нжні. У 

вартіс нному вираженнні вона може бути відобрнажена як: P(A+B) > P(A) + P(B), де Р 

— ринковна вартіс нть компаннії.  

Синергетичний ефект може виникннути внасліндок росту ринковної долі. Як 

наслід нок, об’єднана компаннія матиме сумарнну ринковну долю, принайнмні в 

початкновий період після об’єднання, зменшунються витратни внасліндок ефекту 

масшта нбу, наявнонсті взаємондоповнюючих ресурс нів та нових технолногій, 

розширнюється продукнтова лінійкна та доступ до нових ринків і каналінв збуту. 

Напере ндодні уклада нння угоди має місце процес нс дью діліджненсу (англ. due 

diligeнnce) – всебічнна та досконнала перевінрка компаннії, її операцній та докуме ннтів, 

яка здійсннюється покупцнями/інвесторами та їхніми радникнами до безпоснередньої 

купівлні компаннії або її частки. Здебіл ньшого саме від ретельнності цієї перевінрки 

залежинть уникне нння багатьнох ризикінв та неприєнмних неспод ніванок, які можуть 

проявинтись вже після підпис нання остатончної угоди, тому залученння стороннніх 

профес нійних консулньтантів на цьому етапі є виправнданим і необхіндним.  

На основі резульнтатів дью діліджненсу робитьнся  остатончна оцінка вартос нті 

компаннії і після досягннення згоди з умовам ни обох сторін підпис нується угода. У 

теорії та практинці оцінки бізнес ну традицнійно існує класиф нікація підход нів до 
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оцінки бізнес ну за викоринстаними початкновими даними: ринковний підхід 

(порівняння даного підпри нємства з аналог нічними вже проданними 

капіта нловкладеннями), доходнний підхід (заснований на перера нхунку очікувнаних 

доходінв), витратнний підхід (заснований безпоснередньо на обчислненні вартос нті 

активінв підпринємства за вирахунванням зобов’язань).  

Найбільш універнсальним методонм, який можна застос новувати в тому числі 

для оцінки кризовних підпринємств - метод опціоннів. Дослід нження міжнарнодного 

ринку M&A свідча нть, що кількінсть і обсяг міжнарнодних угод із злиття та 

поглиннання в останнні десяти нріччя постійнно зроста нли. Рекорд нного рівня загальнна 

вартіс нть операцній на світовному ринку M&A досягл на у 2007 р. – 4,3 трлн. доларінв, а 

їх кількінсть становнила 467018. Почина нючи з кризовного 2008 р. значна частинна 

крупнинх операцній зі злиття та поглиннання була пов’язана із спроба нми урядів 

розвиннених країн пом’якшити наслід нки важкої фінанс нової ситуацнії в декільнкох 

найбілньших корпорнаціях, оскільнки їх банкрунтство могло викликнати нову хвилю 

паніки на фінанс нових ринках і подальнше погірш нення ситуацнії. Державнна 

підтринмка передунсім була направнлена на банківнський сектор.  

Для процес ну уклада нння M&A угоди в Українні характнерна кількінсна перева нга 

методу поглиннань, а не злиття, стрімкно підвищ нується ризик ворожонго 83 

поглиннання через скупку акцій, кредитнорської заборг нованості, векселнів чи 

банкрунтство, закритність інтегрнаційних процес нів і майже повна відсутнність 

інформ нації про процес уклада нння угод, більшінсть компанній не досяга нють 

наміче нних цілей, переплначують за придба нні компаннії, угоди виявля нються 

неефекнтивними, існуютнь відміннності в бізнес н-ідеологіях. Висока активнність 

процес нів злиття та поглиннання завжди спосте нрігалася у банківнському сектор ні 

Українни.  

Особливістю Українни є те, що всі угоди зі злиття та поглиннання в 

банківнському секторні було здійсннено, викоринстовуючи лише готівкнову форму 

розрахнунку. Це пояснюнється, перш за все, тим, що «банкипокупці» значно 

перева нжали за активанм «банки-цілі». Передунмовою сьогод ннішнього пожвавнлення 

таких процеснів є поява на ринку більшонї кільконсті «покупців» цього специф нічного 
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товару, що пояснюнється певною стабіл нізацією економ нічної ситуацнії після 

фінанс нової кризи. Ціни на україннські активи зросли, що спонукнає власнинків до їх 

продажну.  

Отримання позитинвного синерг нетичного ефекту в інтегрнаційних процес нах 

банків можливне за рахунонк таких чинникнів, як збільш нення частки кредитнів у 

вартос нті сукупнних активінв, диверс нифікація кредитнних ризикінв, скорочнення 

кільконсті банківнських відділнень, універнсалізація банківнської діяльнності, 

підвищ нення якості управлнінського апаратну, оптимінзація органінзаційної структнури, 

розширнення спектрну наданинх послуг, зменше нння управлнінських витрат. 

Ключовими пробле нмами на ринку злиттінв і поглиннань в Українні є 

невпорнядкованість та непрознорість бізнес ну, порушенння у сфері корпорнативного 

права, поруше нння вимог антимоннопольного законондавства, «договірні» пробле нми, 

недоскнонале правовне регулюнвання процес нів, нерозвниненість фондовного ринку. 

Головна пробле нма поляганє в ефектинвному впрова ндженні у практинку 

управлніння бізнес ном процед нур прийня нття рішень, які адеква нтно відобрнажають 

ризики сучаснного бізнес ну та мінімінзують імовірнність істотнних втрат внасліндок 

управлнінських помилонк.  

Важливу роль у підтринмці та розвитнку консолнідаційних процес нів банків, 

реформ нуванні банківнської систем ни загалонм та відновнленні її у післякнризовий 

період відігрнає державна. До 2020 року урядом плануєнться здійсннити низку 

революнційних змін щодо консолнідаційних процеснів. З огляду на складнну 

політинчну та економ нічну ситуацнію в країні від державни, зокрем на Націоннального 

банку Українни, очікуєнться провед нення таких реформ, як до 2018 року заверш нити 

впрова ндження Базеля ІІІ та збільш нити мініма нльний регуля нтивний капіта нл банків із 

120 до 500 млн. грн. до 2018 року та до 750 млн. грн. до 2020 року.  

Сьогодні можна виділинти декільнка сфер, які є найбілньш приваб нливими з 

точки зору здійсннення операцній злиття і поглиннань, особлинво для інозем нних 

інвестнорів: фармац невтика, медицинна, АПК, ІТ.  

Україна як частинна європенйського ринку, могла б скориснтатися вигода нми 

від багатонмільярдних угод M&A у світі. Одна з необхіндних умов для цього – 
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функцінональний вільнинй ринок. Шлях до формувнання цього ринку в Українні може 

бути визначнений трьома пункта нми, як чинна судова систем на, спроще нння умов для 

веденння бізнес ну, ліквід нація корупцнійного впливу на діяльнність бізнес ну. 

Сприяти реанім нації ринку M&A в Українні, можуть три факторни: 

 бажання продатни компаннію через неможлнивість контронлю за її 

діяльнністю внасліндок зміни політинчних еліт; 

 готовність купува нти україннські активи «на економ нічному дні» і брати 

їх на баланс з урахувнанням перспе нктиви подальншого зростанння внасліндок нових 

політинчних, економ нічних та інших тенденнцій, а також перспе нктиви інтегрнації з 

ЄС; 

 здатність стабіл ньних україннських компанній отримунвати додаткнове 

фінанс нування і викоринстовувати його в якості бюджетну для уклада нння угод злиття 

і поглиннання та подальншого органінчного зроста нння. 
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