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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Активізація процесів злиттів та поглинань на 

сучасному етапі світогосподарського розвитку зумовлюється низкою 

економічних і позаекономічних чинників, характеризується нелінійною 

динамікою, специфічними галузевими та географічними тенденціями, що 

суттєво впливають на ефективність функціонування окремих галузей і 

національної економіки в цілому. В умовах загострення суперництва 

економічних суб’єктів на глобальному та національних ринках злиття та 

поглинання постають пріоритетними стратегіями зміцнення конкурентних 

позицій підприємств, забезпечуючи їм доступ до новітніх видів ресурсів і 

технологій, нових ринків збуту і систем управління, що сприяє їхньому 

швидкому інноваційному зростанню. Ефективна реалізація зазначених процесів  

потребує створення системи дієвих інструментів організаційно-економічного 

характеру, використання яких забезпечить адекватне оцінювання та контроль за 

наслідками злиттів та поглинань як на рівні окремих підприємств, так і в межах 

національної економіки в цілому. 

Зазначені проблеми є особливо актуальними для економіки України на 

сучасному етапі її посткризового розвитку. Практика реалізації угод злиттів та 

поглинань у національній економіці засвідчує наявність проблем і 

суперечностей, зумовлених як недостатньою розробленістю наукових засад 

формування та реалізації відповідного механізму, так і відсутністю 

налагодженої системи його удосконалення з урахуванням сучасних методик 

оцінювання та аналізу їхньої ефективності.  

Стан наукової розробки проблеми. Питання інтеграції підприємств 

шляхом злиття та поглинання знайшли відображення у працях відомих 

зарубіжних дослідників Ф. Еванса, Д. Бішопа, Г. Дінза, Д. Депамфіліса, П. 

Гохана, С. Ріда, І. Володимирової, Ю. Іванова, Ю. Ігнатішина Н. Рудика, О. 

Семенкової, та ін. Окремим аспектам зазначеної проблематики присвячено 

наукові розробки таких вітчизняних авторів, як В. Базилевич, Д. Баюра, В. 
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Геєць, Л. Ганущак-Єфіменко, О. Гончарова, А. Ігнатюк, Т.Кубах, М. 

Литовченко, А. Максименко, В. Марченко, Л. Федулова, Г. Филюк, А.Шегда та 

інших. 

У цілому провідними вітчизняними і зарубіжними вченими зроблено 

значний внесок у розробку проблем інтеграції підприємств і оцінювання її 

економічної ефективності. Водночас, попри суттєві досягнення економічної 

науки та господарської практики в цій сфері, унікальність та неповторність 

угод злиття і поглинання, неможливість стандартизації процедур інтеграції 

сучасних підприємств, відсутність єдиної концепції механізму реалізації 

відповідних угод спонукає до подальших наукових досліджень у цій царині.  

Актуальність комплексного дослідження проблем злиття та поглинання в 

національній економіці, їхня недостатня теоретична розробленість і методична 

забезпеченість обумовили вибір теми, визначили мету, завдання, об’єкт, 

предмет і логіку дисертаційної роботи. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано згідно з планом науково-дослідних робіт 

економічного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка у межах тем:  №11БФ040-01 «Модернізація економіки України на 

засадах сталого соціально-економічного розвитку: закономірності, протиріччя, 

ризики» (реєстраційний номер 0111U006456) та №16 БФ040-01 

«Макроекономічна стратегія реалізації європейського вектору економічного 

розвитку України: концептуальні засади, виклики, протиріччя» (реєстраційний 

номер 0116U004822), та кафедри економіки підприємства №16КФ040-09а 

«Соціоекономічний вектор розвитку вітчизняних підприємств в умовах 

євроінтеграції». 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

узагальнення та подальший розвиток теоретичних положень, удосконалення 

методичних і обґрунтування практичних рекомендацій щодо ефективної 

реалізації процесів злиття та поглинання у національній економіці. Для 
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досягнення визначеної мети в дисертації були поставлені й вирішені такі 

науково-методичні та практичні завдання: 

 визначити економічну сутність процесів злиття та поглинання; 

 сформувати структуру та охарактеризувати основні складові 

організаційно-економічного механізму реалізації процесів злиття та 

поглинання; 

 дослідити систему державного регулювання процесів консолідації в 

Україні та сформувати концептуальні положення щодо здійснення моніторингу 

злиттів та поглинань;  

 дослідити результативність реалізації процесів злиття та поглинання у 

галузях економіки України; 

 узагальнити критерії вибору спрямованості процесів злиття та 

поглинання в економіці країни; 

 обґрунтувати вплив мотиваційних чинників на вибір виду злиття та 

поглинання в національній економіці; 

 здійснити ідентифікацію інтересів усіх зацікавлених у злитті та 

поглинанні осіб; 

 удосконалити методику інтегрального оцінювання ефективності угод 

злиття та поглинання; 

 обґрунтувати методичний підхід до оцінювання впливу злиттів та 

поглинань на наближеність економіки відповідної галузі до еталонного стану її 

ефективності. 

Об'єктом дослідження є процеси злиття та поглинання підприємств у 

системі національної економіки. 

Предметом дослідження є теоретичні, методичні й прикладні аспекти 

реалізації угод злиття та поглинання в національній економіці.  

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи є 

загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання. Абстрактно-логічний 

і  системний аналіз було використано у процесі узагальнення теоретичних і 
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методичних основ та опрацювання прикладних результатів дослідження, а 

саме: дослідження сутності та висвітлення структури організаційно-

економічного механізму злиттів та поглинань, систематизації методів та 

інструментів їхнього регулювання (п. 1.2).  

Застосування методу аналітичних та логічних узагальнень сприяло 

теоретичному обґрунтуванню поставлених завдань, уточненню понятійного 

апарату дисертаційної роботи та формулюванню відповідних висновків. Метод 

аналізу і синтезу було  використано у процесі дослідження ефективності 

злиттів та поглинань компаній різних видів економічної діяльності (п. 2.1–2.3). 

Метод групування було застосовано при побудові матриць для оцінювання 

мотивів злиттів та поглинань (п. 3.1). Ранжуванню видів економічної діяльності 

за обраними критеріями сприяло застосування методу порівняльного аналізу (п. 

3.1). Матричний метод було використано під час формалізації стану 

ефективності галузей національної економіки (п. 3.3). 

Інформаційну базу дослідження становили законодавчі та нормативно-

правові акти України, матеріали Державної служби статистики України, 

Національного банку України, Антимонопольного комітету України, наукові 

праці вітчизняних та зарубіжних учених, матеріали періодичних видань, 

аналітичні звіти інвестиційних та консалтингових компаній, публічні звіти 

підприємств та їхніх об’єднань. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в поглибленні 

теоретичних, удосконаленні методичних положень та розробці на цій основі 

практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності процесів злиттів і 

поглинань у національній економіці. Найвагомішими теоретичними та 

практичними результатами, що характеризують наукову новизну дисертаційної 

роботи й особистий внесок автора, є такі: 

удосконалено: 

 інституційний підхід до оцінювання ефективності угод злиття та 

поглинання, який, на відміну від існуючого, базується на врахуванні логічної 

послідовності реалізації економічних інтересів їхніх учасників (споживачів, 
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акціонерів, контрагентів, держави), виборі показників та обчисленні 

коефіцієнта ефективності угод. Запропонований підхід дозволяє оцінювати та 

аналізувати рівень збалансованості інтересів усіх економічних суб’єктів, 

зацікавлених у злитті та поглинанні підприємств; 

 цільовий підхід до оцінки державного контролю за реалізацією угод 

злиття та поглинання компаній в національній економіці шляхом створення 

системи моніторингу цих процесів, зокрема, відслідковування протікання, 

стану та позицій суб’єктів-учасників відповідних угод та показників, що 

уможливлює своєчасне виявлення неефективних для національної економіки 

угод злиття чи поглинання;  

 методику оцінювання ефективності процесів реалізації злиттів та 

поглинань у національній економіці, яка, на відміну від існуючих, базується на 

системі показників ефективності, побудові вектора їхньої еталонної 

підпорядкованості та розрахунку міри подібності, співвідношення фактичних 

показників ефективності реалізації процесів злиття та поглинання їх еталонного 

стану, що дозволяє оцінювати спрямованість їхнього впливу на національну 

економіку;  

 структуру організаційно-економічного механізму злиття та поглинання 

підприємств у національній економіці як системи організаційних процедур та 

економічних інструментів його реалізації, що сприяє досягненню стратегічних 

цілей. Організаційна складова зазначеного механізму визначає основні функції 

та етапи злиття й поглинання, відображає специфіку їхнього перебігу, формує 

відповідні норми, правила, технології управління та ресурси. В свою чергу, 

економічна складова забезпечує систему мотивів, показників ефективності, 

методів і важелів угод злиття та поглинання; 

 типологізацію злиттів та поглинань підприємств, яка, на відміну від 

існуючих, здійснена на основі оцінювання ресурсних та економічних мотивів 

учасників угод злиттів і поглинань, врахування яких дозволяє прогнозувати 

поведінку підприємств залежно від їхнього місця в технологічному ланцюзі 

переробки та наслідки такої поведінки для національної економіки в цілому.  
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набули подальшого розвитку: 

 трактування економічної сутності поняття «організаційно-економічний 

механізм злиттів і поглинань» у частині доповнення існуючих визначень 

сукупністю логічно впорядкованих процесів злиття й поглинання підприємств 

та набором організаційних і економічних інструментів, що використовуються в 

процесі реалізації кожного із етапів організаційного процесу злиття та 

поглинання;   

 класифікація мотивів злиттів та поглинань підприємств в частині її 

доповнення критеріальною ознакою ресурсного та результуючого мотиву. За 

критерієм ресурсних мотивів виокремлено чотири групи видів економічної 

діяльності з високою та незначною залежністю від матеріальних та 

інтелектуальних ресурсів; за критерієм результуючих мотивів ідентифіковано 

п’ять груп видів економічної діяльності залежно від їх прибутковості та 

доходності;  

 теоретичні та практичні засади узгодження інтересів зацікавлених осіб 

у процесі реалізації угод злиття та поглинання, в частині їхнього представлення 

у вигляді піраміди ефективності, яка наочно демонструє пріоритетність 

задоволення інтересів зовнішніх контрагентів для забезпечення ефективності 

відповідних угод.  

Практичне значення одержаних результатів. Основні наукові 

положення, рекомендації та висновки дисертаційної роботи доведено до рівня 

методичних узагальнень і прикладного інструментарію, що дозволяє 

забезпечити ефективність реалізації угод злиттів та поглинань шляхом 

моніторингу, прогнозування їхніх типів на основі оцінювання мотивів компаній 

входження в галузі економіки України, вибору відповідних показників на рівні 

компанії та методик оцінювання ефективності реалізації угод злиття та 

поглинання в галузях національної економіки.  

Практичне значення теоретичних, методичних і прикладних розробок 

автора підтверджується їхнім використанням у діяльності Державної наукової 

установи «Академія фінансового управління» у процесі виконання науково-
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дослідної теми «Стабілізація фінансів державних компаній України в умовах 

євроінтеграційних процесів» у частині удосконалення теоретичних підходів до 

розробки системи моніторингу та обґрунтування інституційного підходу до 

формування критеріїв ефективності організаційно-економічного механізму 

злиттів та поглинань компаній (довідка  № 77021-07/324 від 19.05.2016 року).  

Ряд положень дисертаційної роботи, що стосуються формування джерел, 

носіїв та інструментів синергізму в процесі злиття та поглинання 

сільськогосподарських структур, були використані Національним науковим 

центром «Інститут аграрної економіки» при виконанні науково-дослідних робіт 

2011–2015 рр. у процесі розробки теоретичних і методологічних засад 

інституційного забезпечення розвитку підприємництва та кооперації (довідка 

№ 07/175 від 06.04.2015 р.). 

Результати та рекомендації дисертаційної роботи отримали практичне 

впровадження у роботі Центру комплексних досліджень з питань 

антимонопольної політики Антимонопольного комітету України під час 

підготовки пропозицій щодо вдосконалення державної антимонопольної 

політики (довідка № 50-166 від 24.05.2016 р.).  

Основні положення та результати дисертації впроваджено в навчальний 

процес і використано під час лекційних і практичних занять для студентів 

спеціальності «Економіка підприємства» економічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка з навчальної дисципліни 

«Корпоративне управління» (довідка № 013/640-1 від 31.10.2016 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є результатом 

самостійно виконаного наукового дослідження. Теоретичні узагальнення, 

практичні розробки, висновки та рекомендації, що містяться в ній, одержані 

автором самостійно на підставі аналізу й узагальнення теоретичного та 

практичного матеріалу. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні 

положення і результати дослідження оприлюднено автором на 8 міжнародних, 

регіональних науково-практичних та науково-методичних конференціях, у тому 
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числі на Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Шевченківська весна 2014: Економіка» (м. Київ, квітень 2014 

р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Конкурентоспроможність 

національної економіки» (м. Київ, квітень 2014 р., березень 2015 р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Національні моделі 

економічних систем: формування, управління, трансформації» (м. Херсон, 

жовтень 2014 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток 

підприємництва як фактор росту національної економіки» (м. Київ, листопад 

2014 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання 

економічних наук» (м. Запоріжжя, жовтень 2015 р.), Міжнародній науково-

практичній конференції «Розвиток підприємництва як фактор росту 

національної економіки», (м. Київ, листопад 2015 р.), Міжнародній 

міждисциплінарній науково-практичній конференції «Сучасне співробітництво і 

партнерство в суспільстві»  (м. Варшава, липень 2015 р.). 

Публікації. Основні результати і висновки дисертаційної роботи 

викладено в 19 наукових працях загальним обсягом 8,12 д.а., зокрема, в 11 

наукових статтях (6,27 д.а.,), з яких 10 статей у наукових фахових виданнях 

України (з них 6 статей у виданнях, які входять до наукометричних баз даних), 

1 стаття – в іноземному науковому виданні, 8 публікацій за матеріалами 

конференцій.  

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел із 207 найменувань і 3 

додатків. Загальний обсяг роботи становить 217 сторінок друкованого тексту, 

включаючи 47 таблиць і 22 рисунка.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ   

ЗЛИТТІВ ТА ПОГЛИНАНЬ 

 

1.1. Економічна природа та теоретичні аспекти злиття та поглинання 

 

Одним із найбільш ефективних способів отримання додаткових умов 

розвитку є здійснення угод зі злиття та поглинання компаній – так званих угод 

М&А (mergers and acquisitions). Цей вид угод є одним із найбільш поширених 

напрямів розвитку, до якого нині вдаються й ті компанії, що ефективно 

працюють у всьому світі. 

Проте тлумачення процесів злиття та поглинання вітчизняними 

науковцями характеризуються відсутністю єдиного підходу й відрізняються від 

прийнятого за кордоном. Зарубіжні вчені часто чітко не розмежовують сутність 

термінів «злиття» і «поглинання», використовуючи обидва для позначення 

одних і тих самих типів угод. Відмінність зарубіжної практики від української 

полягає в тому, що термін «merger» позначає такий спосіб об'єднання компаній, 

за якого одна  виживає, а всі інші втрачають незалежність і самостійність та 

входять до її складу. Тобто одна або кілька компаній об'єднуються з іншою й 

розчиняються в ній [ 3, 38, 147, 194]. 

Злиття в зарубіжній практиці не передбачає обов'язкової рівноправності 

компаній після проведення угоди. При цьому санкція акціонерів на угоду 

потрібна від усіх компаній, що здійснюють злиття. Цьому способу об'єднання 

компаній в українському законодавстві відповідає така форма реорганізації, як 

«приєднання». Приєднання передбачає припинення діяльності однієї або 

більше юридичних осіб з подальшою передачею всіх їхніх прав та зобов'язань 

іншій юридичній особі [22].  

Українському терміну «злиття» відповідає іноземний термін 

«корпоративна консолідація» або «full merger». При здійсненні консолідації 

компанії припиняють існування і передають всі свої права й зобов’язання 
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новоствореній компанії, а їх акціонери стають акціонерами нової компанії. Цей 

вид об'єднання ефективний у разі, якщо в угоді беруть участь рівноцінні фірми. 

У зарубіжній практиці до придбання (acquisition) зазвичай відносять 

угоди з купівлі однієї компанії іншою компанією або юридичною особою і 

встановлення над придбаною компанією контролю. 

До поглинання (takeover) відносять операції з придбання контролю над 

цільовою компанією шляхом купівлі контрольного пакета її акцій. 

Відмінності українського і зарубіжного підходів до термінології злиттів і 

поглинань наведено в табл. 1.1. 

Таблиця 1.1  

Відмінності українського і західного підходу до термінології  

злиттів і поглинань 

Українській підхід Зарубіжний підхід 

Злиття Приєднання 

 

Злиття 

(merger) 

Поглинання 

(takeover) 

Консолідація 

(consolidation/full 

merger) 

А+В=С А+В=А А+В=А А+В=А(B) А+В=С 

Джерело: Складено автором. 

 

На сьогодні як у вітчизняній науковій літературі, так і в законодавстві не 

існує єдиного підходу до визначення понять “злиття” й “поглинання”, які б 

могли найбільш чітко розкрити зміст тих сутнісних значень, що в них 

вкладаються науковцями і практиками. Розглянемо докладніше, що мають на 

увазі під злиттями й поглинаннями в своїх дослідженнях вітчизняні та 

зарубіжні вчені (додаток А). 

Більшість авторів одностайні в тому, що під терміном «поглинання» слід 

розуміти придбання права власності на компанію шляхом купівлі її акцій або 

активів. Злиття, в свою чергу, трактується, як об'єднання всіх активів і 

зобов'язань компаній, що беруть участь в угоді, в межах однієї компанії щодо 

питання: чи буде це нова компанія або об'єднання відбудеться на базі однієї з 

компаній-учасниць (в українському законодавстві така операція буде 

називатися «приєднанням»), думки авторів розбіжні. 
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Деякі автори визначають «злиття» як різновид «поглинання», тобто всі 

операції з придбання компаній вони відносять до поглинання, а злиття – це 

можливий подальший крок компанії–поглинача, якщо вона вирішить об'єднати 

свої активи з активами придбаної компанії. Інші автори займають протилежну 

позицію: «поглинання» входять до складу «злиттів», при цьому в процесі 

злиття завжди виживає тільки одна компанія, а випадок, коли відбувається 

рівноправне об'єднання компаній, називають консолідацією. 

У науковій літературі поширені два підходи до визначення угод злиття і 

поглинання. У процесі дослідження нами виявлено відмінність у підходах, коли 

практики та науковці майже не розрізняють відповідних типів угод, а інші – 

наполягають на потребі відокремлення угод про злиття від угод про поглинання 

на ринку корпоративного контролю. При цьому розмежування відповідних угод 

потребує додаткового методичного обґрунтування. Це пояснюється розмаїттям 

форм реалізації угод на сучасному ринку злиття і поглинання. У сучасній 

практиці, як правило, обидві установи не припиняють діяльності (що не дає 

підстав визначити угоду як поглинання), а також об’єктом угоди є частка акцій 

менш ніж 100 % (що не дозволяє визначити угоду як злиття) 

У працях П. Гохана злиття розглядається як об’єднання двох корпорацій, 

за якого виживає лише одна з них, а інша припиняє своє існування. При цьому 

головна установа приймає всі активи і зобов’язання установи, яка припинила 

функціонування [33, с. 21]. Зазначимо, що правовий аспект сутності злиття і 

поглинання є його обов’язковою складовою, проте, на нашу думку, такий 

процес слід розглядати згідно з цілями їх здійснення.  

Аналогічної думки дотримується Ю. Ігнатишин, який на основі 

узагальнення зарубіжної практики, визначив, що основою загальноприйнятого 

підходу до визначення терміну «злиття» є будь-яке об’єднання господарюючих 

суб’єктів, у результаті якого утворюється єдина економічна одиниця з двох або 

більше структур, які існували раніше [64, с. 25].  

 Окремі дослідники наголошують на потребі розрізняти злиття і 

поглинання. У визначенні терміну «поглинання» дослідник Р. Фостер 
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наголошує на тому, що поглинання є загальним терміном, який описує перехід 

права власності, а злиття, на його думку, є вужчим технічним терміном для 

певної юридичної процедури, яка може відбутися або й не відбутися внаслідок 

поглинання [147].  

За визначенням Р. Фостера та А. Лажу, поглинання – це процес, який 

передбачає що акції або активи корпорації стають власністю покупця [147, с. 

15], а отже, різниця між угодами злиття і поглинання є достатньо умовною. 

Зокрема, ці дослідники пояснюють, що більшість угод з придбання контролю в 

установі є поглинанням, а злиття відбувається лише тоді, якщо керівництво 

розвиватиме об’єднану установу як єдине ціле. Водночас у такому підході 

визначення поглинання не є остаточним і завершеним, а для ідентифікації 

угоди потрібен ретельний аналіз політики постінтеграційної угоди, що значною 

мірою унеможливлює класифікацію відповідної події. 

 Поглинання у працях Дж. Ван Хорна визначене як придбання іншої 

установи, яке з позиції управлінського персоналу установи, що поглинається, 

може набути форми дружнього або недружнього злиття [18].  

Проаналізувавши всі точки зору, представлені в табл. А.1 (додаток А), 

дійшли до таких висновків: 

Злиття – це операція з об'єднання двох або більше компаній в одну, що  

супроводжується конвертацією акцій, об'єднанням активів і зобов'язань 

компаній-учасниць угоди, на базі однієї з компаній або новоствореної.  

Поглинання – це купівля однієї компанії, здійснювана іншою компанією, 

що супроводжується передачею прав власності на компанію. При цьому 

компанія-ціль може залишитися формально самостійною юридичною особою, 

злиття організаційних структур може й не відбутися. 

Загалом поняття “злиття і поглинання” являють собою стратегію 

зростання компанії за рахунок об'єднання двох і більше підприємств або взяття 

під контроль іншої компанії шляхом придбання повного права власності.  

У табл. 1.2 наведено основні підходи то трактування сутності понять 

злиття та поглинання відповідно до законодавства України. 
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Таблиця 1.2 

Підходи до визначення категорій злиття та поглинання відповідно до 

законодавства України 

Сутність Джерело 

Операції, позначені поняттям «концентрація», включають: 
корпоративні угоди злиття і корпоративні угоди поглинання, а 

саме: безпосереднє чи опосередковане отримання контролю 
однією або кількома юридичними особами над однією чи кількома 

компаніями чи їхніми частинами, зокрема шляхом: набуття у 
власність активів компанії, набуття права користування такими 
активами; набуття прав, які забезпечують вирішальний вплив на 

формування складу та на рішення органів управління компанії, 
укладання договорів, прав давати обов’язкові до виконання 

вказівки; призначення керівником особи, яка вже обіймає іншу 
посаду в одній з компаній-учасниць процесу; створення компанії, 
яка протягом тривалого часу самостійно здійснюватиме 

господарську діяльність; безпосереднє або опосередковане 
набуття прав власності компанії чи отримання в управління 

частини акцій, які дають голоси в компанії у розмірі 25% чи навіть 
50%. 

Закон України «Про 

захист економічної 
конкуренції» ч.2 

ст. 22 [56] 

Злиття – це припинення діяльності суб’єктів господарювання, в 

результаті якого відбувається перехід усіх майнових прав та 
обов'язків кожного з них до суб’єкта господарювання, утвореного 

в результаті злиття (ч. 2 ст. 59). 

Господарський 
кодекс України [32] 

Злиття – це причина припинення існування юридичної особи. 
Поряд із поняттям «злиття» вживається термін «приєднання», але 

зміст його не конкретизують [ст.104]. 

Цивільний кодекс 

України [186] 

Злиття – це об’єднання підприємств шляхом створення нової 

юридичної особи або приєднання підприємств до головного 
підприємства, в результаті якого власники (акціонери) 
підприємств, що об’єднуються, здійснюватимуть контроль над 

усіма чистими активами об’єднаних підприємств з метою 
досягнення подальшого спільного розподілу ризиків та вигод від 
об’єднання [п.4]. 

Положення 

(стандарт) 
бухгалтерського 

обліку 19 
«Об’єднання 

підприємств» [141] 

Злиття – це виникнення нового акціонерного товариства-
правонаступника з передачею йому згідно з передавальними 

актами всіх прав та обов’язків двох або більше акціонерних 
товариств одночасно з їх припиненням[ст. 83]. 

Закон України «Про 
акціонерні 

товариства» [53], 

Антимонопольне законодавство визнає злиття та поглинання 
формами економічної концентрації і передбачає державний 

контроль (ч. 2 п. 1 ст. 22) 

Закон України «Про 

захист економічної 
конкуренції»  від 

11.01.2001 р. [56, ст. 
64]. 

Джерело: складено автором. 
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Цивільний кодекс України (ЦКУ) у статті 104 визначає злиття як причину 

припинення юридичної особи. В той же час не наводиться характеристика 

понять «злиття» та «приєднання» [186]. 

Трактування вищезгаданих понять наводиться у Господарському кодексі 

України (ГКУ). Так, злиття та приєднання є формами реорганізації суб’єктів 

господарювання. Щодо сутності цих понять, то зазначається: «У разі злиття 

суб’єктів господарювання усі майнові права та обов’язки кожного з них 

переходять до суб’єкта господарювання, що утворений внаслідок злиття» або 

ж: «У разі приєднання одного або декількох суб’єктів господарювання до 

іншого суб’єкта господарювання, до цього останнього переходять усі майнові 

права та обов’язки приєднаних суб’єктів господарювання» [32]. 

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (ст. 83) 

злиттям акціонерних товариств визнається виникнення нового акціонерного 

товариства – правонаступника з передачею йому згідно з передавальними 

актами всього майна, всіх прав та обов’язків двох або більше акціонерних 

товариств одночасно з їх припиненням. Приєднанням, у свою чергу, є 

припинення акціонерного товариства (кількох товариств) з передачею ним 

(ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, прав та обов’язків 

іншому акціонерному товариству – правонаступнику [53]. 

Трактування термінів «злиття» та «приєднання» у ГКУ, ЦКУ та Закону 

України «Про акціонерні товариства» збігаються в тому, що вони є окремими 

поняттями. Навпаки, у Податковому кодексі України злиття та приєднання не 

виокремлюються як самостійні поняття. Злиття платників податків у статті 98 

ПКУ визначається як передача майна платників податків до статутних фондів 

інших платників податків, унаслідок чого відбувається ліквідація платника 

податків, який зливається з іншим [52]. Вітчизняне законодавство повністю не 

використовує термін «поглинання», що вимагає визначення його змісту й 

можливості застосування. 

Проведений аналіз та обґрунтування підходів до сутності понять „злиття” 

і „поглинання” необхідно доповнити визначенням змісту і співвідношення 
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термінів, що часто використовуються як синоніми до злиття і поглинання, або 

позначенням окремих їх видів, а саме: “реорганізація”, „консолідація”, 

„інтеграція”, “концентрація” та  „об’єднання”.  

У широкому розумінні поняття реорганізація – це «зміна активів 

підприємства й принципів управління ним», тобто зміна внутрішньої побудови 

компанії [88]. 

У Господарському кодексі України [32] говориться про реорганізацію у 

вигляді злиття, приєднання, поділу та перетворення як один із способів 

припинення діяльності суб’єкта підприємницької діяльності (ст. 59). Тобто 

відсутній узагальнюючий термін «реорганізація». Він замінюється переліком її 

форм: злиття, приєднання, поділ, перетворення (ч. 1 ст. 104) [32]. Це 

пояснюється прагненням розробників Господарського Кодексу України 

застосовувати європейські правові конструкції , яким не притаманний цей 

термін, а в правових нормах вказуються окремі форми реорганізації чи їх 

перелік [56, с.78], або використовується словосполучення «припинення, яке не 

тягне ліквідацію» [55, с.24-25]. 

До основних ознак злиття та поглинання як виду реорганізації слід 

віднести: 

 появу нового або оновленого цілісного майнового комплексу 

господарського товариства; 

 створення та припинення одного (або більше) господарського товариства 

(товариств); 

 наявність правонаступництва між господарськими товариствами, що 

реорганізуються (правопопередниками і правонаступниками). 

Таким чином, злиття та поглинання мають ознаки, що притаманні тільки 

їм, що дає змогу виділяти зазначені процеси як самостійні форми реорганізації.  

Хоч поняття «консолідації» та «інтеграції» відсутні в ЦКУ, ГКУ, ПКУ, 

Законах України „Про акціонерні товариства” та “Про захист економічної 

конкуренції”, вони достатньо широко використовуються як синоніми злиття і 

поглинання в науковій літературі. 
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Консолідація часто характеризує об'єднання можливостей компаній (без 

активів) для досягнення спільної мети. Консолідація може бути застосована до 

процесів формування громадських об'єднань і процедур об'єднання державних і 

приватних інтересів. Відповідно до тлумачного словника дієслово 

„консолідуватися” означає: “зміцнюватися, укріплюватися, об’єднуватися, 

згуртовуватися” [20, с. 566]. 

 Таким чином, під консолідацією розуміють об’єднання двох або більше 

компаній, яка може передбачати як об’єднання капіталів, так і об’єднання 

активів, фінансових ресурсів, зобов’язань та ін 

Отже, безумовно, поняття консолідація може використовуватися як 

синонім до злиття та поглинання, але лише як один із видів, бо вона не 

обов’язково передбачає встановлення контролю одного суб’єкта над іншим.  

Інтеграція, в свою чергу, являє собою найбільш загальну форму 

концентрації капіталу, в межах якої відбувається об'єднання можливостей і 

активів підприємств для досягнення стратегічних цілей. Згідно з тлумачним 

словником, інтеграція трактується як процес упорядкування, узгодження та 

об’єднання структур і функцій у цілому організмі [20, с. 500].  

У цілому в науковій літературі, інтеграція розглядається з декількох 

аспектів:  

 як об’єднання видів діяльності та розбудову організаційних відносин;  

 як об’єднання економічних суб’єктів, що передбачає об’єднання 

капіталів та спільне використання ресурсів;  

 як форма взаємодії між постачальниками послуг і споживачами на 

основі поєднання бізнес-процесів, пов’язаних з управлінням інформаційними, 

фінансовими та трудовими ресурсами. 

Зважаючи на це, термін «інтеграція» також може бути застосована як 

синонім до процесів злиття і поглинання. 

Кажучи про співвідношення цих термінів, можна відзначити, що 

інтеграція приводить до концентрації, під якою прийнято розуміти: 

 зосередження, скупчування в якому-небудь місці, насиченість; 
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 ступінь насиченості;  

 зосередження виробництва, капіталу в одних руках або в одному місці, 

переважання на ринку однієї або декількох фірм. 

Поняття концентрації по відношенню до підприємницьких структур 

визначено законодавчо. Так, згідно із Законом України «Про захист 

економічної конкуренції», концентрацією визнається [56]: злиття одного 

суб’єкта господарювання з іншим; набуття контролю одним або кількома 

суб’єктами господарювання над одним або кількома суб’єктами 

господарювання чи частинами суб’єктів господарювання тощо.  

Для ідентифікації злиття і поглинання використовується також поняття 

“об’єднання” підприємств. Об’єднання – це поєднання декількох організацій, 

підприємств, установ в єдину групу. 

У ЦКУ термін “об’єднання” тлумачиться в двох значеннях: як процес 

(наприклад, товариство є результатом об’єднання його учасників) та як 

юридична особа (наприклад, об’єднання громадян) [186]. 

Господарський кодекс України визначає об’єднання підприємств як 

господарську організацію, утворену у складі двох або більше підприємств з 

метою координації їх виробничої, наукової чи іншої діяльності для вирішення 

спільних економічних та соціальних завдань. Вказується також на 

добровільність створення об’єднань та на збереження юридичної самостійності 

підприємств-учасників [32]. 

Порівнюючи зміст поняття „об’єднання підприємств” із сутністю злиття і 

поглинання, можемо відмітити, що в значенні юридичної особи об’єднання 

підприємств не відповідає змісту злиття і поглинання, адже не відбувається 

встановлення відносин контролю між підприємствами. Об’єднання підприємств 

у значенні процесу відповідає змісту злиття і поглинання та може 

застосовуватися для пояснення їх сутності. 

У наш час можна виділити безліч різноманітних типів злиттів і поглинань 

компаній [8, 17, 25, 43, 46, 62, 69, 77, 96, 135, 142, 148, 184]. Тип злиттів і 

поглинань обирається кожною компанією залежно від цілей угоди. У 
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зарубіжній практиці виділяють такі види злиттів компаній:  

– злиття компаній, функціонально пов'язаних з особливостями 

виробництва або збуту продукції (product extension merger);  

– злиття, в результаті якого виникає нова юридична особа (statutory 

merger);  

– повне поглинання (full acquisition) або часткове поглинання (partial 

acquisition);  

– пряме злиття (outright merger);  

– злиття компаній, що супроводжується обміном акцій між учасниками 

(stock-swap merger) [199]. 

На наш погляд, найбільш важливими ознаками класифікації угод злиттів і 

поглинань можна назвати: галузеве охоплення угоди; національну 

приналежність поєднуваних компаній; умови об'єднання; спосіб фінансування; 

джерело фінансування; участь держави в угоді; організаційна форма інтеграції; 

механізм об'єднання; тип угоди; відносини між компанією-набувачем і 

компанією–ціллю. 

Класифікацію типів злиттів і поглинань залежно від перерахованих вище 

ознак наведено на рис. 1.1. 
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Рис. 1.1. Класифікація типів злиттів і поглинань компаній 

Джерело: складено автором. 
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Залежно від галузевого охоплення угоди доцільно виділяти такі види 

злиттів:  

1. Горизонтальні злиття. Об'єднання компаній, що працюють у межах 

однієї галузі, що виробляють однакову або ідентичну продукцію або  

здійснюють одні й ті самій стадії виробництва. Основна мета компанії–покупця 

– це збільшення свого сегменту ринку, а отже, концентрації в галузі та 

витіснення з ринку конкурентів. 

2. Вертикальні злиття. До них відносять об'єднання компаній з різних 

галузей, пов'язаних у межах єдиного виробничо-технологічного циклу від 

видобутку сировини і ресурсів до продажу продукту кінцевому споживачеві.  

3. Родові злиття. Під родовим злиттям розуміють об'єднання компаній, 

що випускають взаємопов'язані товари. Перевагами цієї форми можна вважати 

зміцнення ринкової позиції на ринку і можливість посилення географічної 

експансії. 

4. Конгломератні злиття. Під конгломератним злиттям розуміють 

об'єднання компаній різних галузей без наявності виробничої або фінансової 

спільності, які не є один для одного ні контрагентами, ні клієнтами, ні 

конкурентами. У межах конгломерату об'єднуються компанії, які не мають 

технологічної чи цільової єдності з основною сферою діяльності фірми-

інтегратора [153].  

У свою чергу у фаховій літературі можна виділити три різновиди 

конгломератних злиттів [123]: 

а) злиття з розширенням продуктової лінії (product line extension mergers), 

тобто з'єднання неконкуруючих продуктів, канали реалізації та процес 

виробництва яких схожі;  

б) злиття з розширенням ринку (market extension mergers), тобто 

придбання додаткових каналів реалізації продукції, наприклад, супермаркетів, 

у географічних районах, які раніше не обслуговувалися; 

в) чисті конгломератні злиття, що не припускають ніякої спільності.  
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За критерієм національної належності поєднуваних компаній можна 

виділити два види їх злиття: 

1. Транснаціональні злиття: злиття компаній, що територіально 

знаходяться в різних країнах (transnational merger), придбання компаній в інших 

країнах (cross border acquisition). 

2. Національні злиття, тобто об'єднання компаній, розташованих у межах 

однієї держави. 

Враховуючи глобалізацію господарської діяльності, в сучасних умовах 

характерною рисою стає злиття і поглинання не тільки компаній різних країн, 

але і транснаціональних. 

За умовами об'єднання розрізняють: 

1. Злиття (консолідація або статусне злиття) – створення нової компанії 

на основі об'єднання активів та операцій двох або більше компаній.  

2. Поглинання, тобто викуп частки в компанії, яка дає змогу отримати 

або право володіння, або право контролю над нею, причому поглинання може 

бути як повним, так і частковим залежно від умов угоди. 

За способом фінансування угод злиттів і поглинань доцільно виділити: 

1. Угоди М&А, що фінансуються у грошовій формі, зазвичай це властиво 

незначним об'єднанням; 

2. Угоди, що здійснюються шляхом обміну акціями (зазвичай при 

укладанні великих угод); 

3. Угоди, що здійснюються за рахунок змішаного фінансування. Як 

приклад, об'єднання в 2006 р. сталеливарних компаній Mittal Steel і Arcelor, 

коли були здійснені обмін акцій та грошові виплати акціонерам Arselor. 

За джерелами фінансування виділяють: 

1. Угоди М&А з використанням боргового фінансування (leveraged buy 

out), особливість цих операцій полягає в тому, що компанія, яка здійснювала 

поглинання, позичає суму коштів, зазвичай близько 70% вартості покупки. 

Отримані позикові кошти надаються під забезпечення активів бізнесу, що 

купується, виплати відсотків і погашення позики передбачається за рахунок 
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майбутнього потоку грошових коштів придбаної компаній (найчастіше за 

рахунок її поділу й подальшого продажу частинами). 

2. Угоди М&А з використанням власних коштів, коли неможливо або 

недоцільно залучення значних позикових ресурсів. 

3. Угоди М&А зі змішаними джерелами фінансування. Злиття можуть 

здійснюватися на паритетних умовах («п'ятдесят на п'ятдесят»). Однак набутий 

досвід переконує, що «модель рівності» є найважчим варіантом інтеграції. 

Будь-яке злиття може завершитися в результаті поглинанням [137]. 

За організаційним способом об'єднання зазвичай виділяють: 

1. Прямі переговори, що характерно для дружніх об'єднань, а також для 

з’ясування можливого злиття чи для різних прийомів захисту від ворожого 

поглинання. 

2. Скуповування акцій компанії, що зазвичай свідчить про спробу 

ворожого поглинання. 

За організаційною формою інтеграції:  

1. Створення холдингової компанії в разі об'єднання одногалузевих 

активів. 

2. Створення спільного підприємства, якого компанії не готові до 

повноцінного об'єднання, але мають спільні інтереси і дружні відносини.  

3. Утворення нової компанії на основі активів, що зливаються. 

Класифікувати злиття і поглинання за типом угоди  можна наступним 

чином [15]:  

1. Узгоджене злиття: одне підприємство набуває інше підприємство на 

умовах, рекомендованих керівництвом компанії-цілі власникам її акцій. 

2. Оскаржуване поглинання: пропозиція про купівлю акцій роблять 

безпосередньо власникам акцій, при цьому керівництво компанії -продавця 

може оскаржити потенційну угоду. 

3. Відторгнення: у разі продажу непрофільних підрозділів.  

4. Викуп управляючими: у разі придбання компанії його менеджерами. 
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Також виділяють такий вид об'єднання, як аллокативні поглинання. 

Аллокативними називаються поглинання, що приносять прибуток за рахунок 

привнесених ними поліпшень в роботу підприємства, що поглинається. 

Мотивом для цих поглинань слугує подальше підвищення ринкової оцінки 

активів поглинутого підприємства. 

За критерієм відносин між компанією-покупцем і компанією-ціллю 

можна виділити: 

1. Дружні злиття: офіційна пропозиція про придбання підтримується 

керівництвом компанії, що поглинається, на основі аналізу вигод від об'єднання 

(способи здійснення дружніх угод наведено на рис 1.2). 

2. Ворожі (агресивні) злиття: недружнє перекуповування – компанія–

поглинач діє поза керівництвом компанії, практикуючи таємну купівлю акцій 

на фондовому ринку або силове незаконне захоплення. 

 

Рис. 1.2. Способи здійснення дружніх угод 

Джерело: складено автором [63]. 

 

Причинами реорганізації можуть бути: необхідність підвищення 

ефективності управління компанією; придбання нових активів; об'єднання 

активів компаній для досягнення найкращих результатів; запобігання ворожого 

поглинання; підвищення інвестиційної привабливості компанії. 

Щодо купівлі активів, то найчастіше це один із найпоширеніших способів 

укладення дружніх угод. Цей спосіб дає змогу: 

- отримати контроль над компанією, що володіє привабливими 

активами; 

- уникнути отримання дозволу антимонопольного органу; 
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- «маскувати» фактичного набувача активів; 

- зняти соціальну напруженість у регіоні; 

- налагодити відносини з місцевими органами влади. 

Якщо контроль над компанією має бути встановлений в максимально 

стислі терміни, для досягнення поставленої мети найкраще придбати пакет 

акцій (часток), розмір якого дозволяє встановити контроль над компанією.  

Обраний компанією тип угоди залежить від її стратегічних цілей, 

мотивів, які спонукають укласти угоду зі злиття або поглинання, а також від 

ситуації на ринку і тих ресурсів, якими компанія володіє [22]. 

Дослідження свідчать, що здебільшого злиття та поглинання не 

забезпечують тих переваг, на які розраховують їхні укладачі. П. Друкер вважає, 

що 40 % подібних угод закінчуються крахом і тільки 20 % успішні. 

Дослідження Палепу свідчить про те, що у середньому прибуток від інтеграції 

відшкодовує лише 33 % від виплаченої премії. У свою чергу, Рід Лажу об’єднав 

причини досліджень післяінтеграційних невдач (табл. 1.3). 

Таблиця 1.3 

Дослідження причин післяінтеграційних невдач 

Дослідження Компанія Відсоток 
невдач, % 

Основні причини 

Brjoksten 5409 поглинань 16 Неточна оцінка технологій 

McKinsey 116 поглинань 77 Повільна інтеграція після поглинання, 
занадто оптимістична оцінка синергії, 
занадто великий об'єкт поглинання,  необ-

ґрунтовано висока ціна у результаті торгів 

Healy et al 50 поглинань 40 Низька продуктивність об'єднаних активів 

Mitchell 150 поглинань 70 Погане планування, слабка взаємодія, 
повільний темп інтеграції 

 Джерело: складено автором на основі [198]. 

 

У процесі планування операцій злиття і поглинань дуже важливо виявити 

мотиви угоди, саме вони визначають характер відносин між компаніями, що 

вступають в угоду, ступінь інтеграції діяльності компаній і ресурси, необхідні 

для проведення успішної угоди. 

Мотиви здійснення злиття або поглинання відображають причини, за 
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якими дві або кілька об'єднаних компаній коштують більше, ніж кожна з них. 

Головною ж метою більшості угод зі злиттів або поглинань збільшення вартості 

об'єднаної компанії. 

До ключових теорій мотивів злиття і поглинання відносять синергетичну 

теорію, агентську теорію вільних грошових потоків і теорію гордині. 

Синергетична теорія (Theory of Synergy), введена в науковий обіг  

авторами М. Брейлі, А. Десаї, Е. Кім [199] у 1983 р., набула подальшого 

розвитку в працях зарубіжних  (І. Ансофф, Б. Карлофф [9] та українських            

(В. Марченко [90], В. Пихтєв [132]) науковців. Згідно з нею об’єднання 

ресурсів (перш за все фінансових, інтелектуальних, операційних) дає 

можливість отримати більшу ефективність, аніж проста сума ефективностей 

діяльності обох компаній. Тому наявність синергетичного ефекту є основним 

мотивом угод M&A. 

На сьогодні пріоритетність розвитку синергетичної теорії в економічній 

науці підтверджується значною кількістю наукових досліджень шкодо джерел 

виникнення синергізму. Одна група науковців підтримує позицію І. Ансоффом 

стосовно того, що основними джерелами синергізму є: об’єднання операційних 

систем обох компаній (операційна синергія), об’єднання фінансових систем 

(фінансовий синергізм), підвищення інвестиційного рейтингу об’єднаної 

компанії (інвестиційна синергія), концентрація спільних зусиль на просуванні 

товарів і послуг до споживача (синергія продажу), зростання професіоналізму 

менеджменту в результаті об'єднання інтелектуальних потенціалів компаній, 

що зливаються (синергія менеджменту) тощо. 

До іншої школи науковців належать автори досліджень, які підтримують 

загальну ідею про те, що джерелом синергії є нелінійна хаотична взаємодія в 

результаті об’єднання компаній. В.М. Марченко вважає, що джерела 

синергізму поділяються на зовнішні та внутрішні. До зовнішніх джерел 

доцільно віднести: зростання іміджу компанії на внутрішньому та зовнішньому 

ринках, зміну умов співпраці з контрагентами, суспільного ставлення до 

компанії з огляду на сподівання споживачів щодо зміни якості продукції, 
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соціальну активність об’єднаної компанії, зростання зайнятості тощо. 

Внутрішнім джерелом синергізму є: персонал (як носій соціально-біологічних 

характеристик, взаємодія яких формує психологічний клімат та інноваційний 

потенціал), інформація (комбінація і рекомбінація знань у процесі об'єднання), 

управлінські рішення (як інструмент кадрових, структурних, виробничих та 

інформаційних змін у компанії).  

Отже, на думку В.М. Марченко, синергія – це «зміни у результаті 

кадрових та управлінських реорганізацій, прийнятих управлінських рішень, 

зростання іміджу об’єднаної компанії» [90]. 

У 1986 р. Р. Ролл у статті «The Hubris Hypothesis of Corporate Takeovers» 

[206] виклав результати основоположних досліджень, які в економічній науці 

сформували нову наукову теорію злиттів та поглинань – так звану «теорію 

гордині».  

Згідно із цією теорією угоди злиття чи поглинання реалізуються завдяки 

власним амбіціям та самовпевненості менеджменту або власників компанії 

покупця. Часто ігнорування джерел синергізму в процесі злиттів та поглинань є 

причиною негативної синергії та невдач у процесі формування об’єднаної 

компанії. «Злиття та поглинання не несуть у собі синергій, а якщо й несуть, то 

ці синергії переважно виявляються переоціненими»; «збільшення вартості акцій 

компанії–мети поглинання повністю або частково пояснюється простим 

переходом коштів від компанії–продавця до компанії–покупця (це називається 

премією злиття), а не очікуваними синергіями від цього злиття» [206]. 

У 1983 р. М. Дженсен сформував основи теорії агентських витрат вільних 

грошових потоків (Agency of Free Cash Flow) [201]. Відповідно до положень 

цієї теорії менеджери виступають агентами акціонерів в управлінні компанією. 

Оскільки менеджери та акціонери мають різні економічні інтереси в 

результатах діяльності компаній, зокрема акціонери зацікавлені в зниженні 

витрат компанії та зростанні прибутковості акцій, а менеджери – в зростанні 

заробітної плати, яка є витратами та зменшує прибуток акціонерів, між 

акціонерами й менеджерами існує системний конфлікт інтересів. Виявом його є 
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зловживання менеджерів, невиправдане зростання заробітної плати, завищені 

представницькі витрати, нераціональне використання активів і ресурсів 

компанії, реалізація власних інтересів за рахунок компанії, прийняття 

нераціональних рішень задля додаткових винагород тощо, що сукупно 

одержало назву агентських витрат. 

Згідно з теорією агентських витрат мотивом злиття та поглинання є 

бажання менеджменту отримати додаткові грошові кошти та матеріальні блага 

в результаті об’єднання активів і фінансів обох компаній.  

За рахунок M&A менеджери прагнуть наростити масштаби компанії, а 

разом із цим збільшити розмір власної заробітної плати, зміцнити формальний 

статус та посилити свої керівні позиції.  

Три вищезазначені класичні теорії є фундаментальним базисом 

теоретичного забезпечення процесів злиття та поглинання, в основі яких 

лежить мотиваційний механізм злиттів та поглинань. Висока активність таких 

угод і глобальні масштаби їх реалізації призвели до деталізації вищезазначених 

теорій та появи в їхніх межах нових теорій, як обґрунтування кожного мотиву 

злиття та поглинання. До них слід віднести такі нові теорії: диверсифікації; 

податкових переваг;  монополії та конкуренції тощо [131]. 

У процесі вивчення угод злиттів і поглинань дуже важливо виявити їх 

мотиви, саме вони визначають характер відносин між компаніями, що 

вступають в угоду, ступінь інтеграції діяльності компаній і ресурси, необхідні 

для здійснення успішної операції. 

За впливом на ресурси компанії можна виділити такі групи мотивів: 

1) мотиви зменшення витрат; 

2) мотиви збільшення або стабілізації ресурсів; 

3) мотиви, що не впливають на зміну ресурсів. 

Аналіз світового досвіду дав змогу виділити кілька основних мотивів 

злиттів і поглинань компаній (рис. 1.3). 

Перша група мотивів включає такі: 
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1. Мотив економії на масштабі – досягається підприємством, якщо 

середні витрати на одиницю продукції зменшуються зі збільшенням обсягів 

виробництва. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Основні мотиви злиттів і поглинань компаній 

Джерело: складено автором. 

 

2. Мотив залучення якіснішого управлінського апарату і досконаліших 

технологій виробництва. Тобто компанії, які мають неефективний апарат 

управління, є головними кандидатами на поглинання компаніями з 

ефективнішим менеджментом. 

3. Мотиви зниження закупівельних цін. Більший покупець може знизити 

закупівельні ціни за рахунок знижок на великі обсяги закупівель та шляхом 

загрози зміни постачальника. 
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4. Мотив кооперації в області НДДКР – пов'язаний з пошуком шляхів 

зниження витрат на розробку нових технологій і створення нових продуктів. 

Наприклад, одна компанія має інноваційні технології та продукти, розроблені 

командою дослідників, інженерів, учених, програмістів і т.д., що працюють в 

ній, але не має відповідних потужностей для їх впровадження і виробництва. 

Інша компанія, в свою чергу, може забезпечити впровадження, виробництво і 

реалізацію технологій і продуктів, але не має наукових розробок. Об'єднання 

цих компаній є взаємовигідним. 

5. Мотиви усунення дублюючих функцій – за рахунок усунення 

повторюваних повноважень і централізації певних функцій витрачається менше 

коштів на утримання керівного й обслуговуючого апарату. Також економія 

коштів можливо шляхом усунення потреби дублювання програмного 

забезпечення й різноманітних ліцензій. 

6. Податкові мотиви. У разі вертикальної інтеграції можлива економія на 

непрямому оподаткуванні за рахунок внутрішніх цін. Також при злитті 

високоприбуткової компанії з компанією, що має великі податкові пільги, але 

недостатньо прибутковою, щоб повною мірою ними скористатися, об'єднана 

компанія зможе зменшити податкові платежі. 

7. Мотив отримання переваги на ринку капіталу. Великим компаніям, з 

огляду на їх репутацію і високий кредитний рейтинг, легше залучати позикові 

кошти й отримувати дешеві кредити. 

До другої групи мотивів, націлених на збільшення або стабілізацію 

ресурсів, відносяться такі: 

1. Мотив монополії – найчастіше злиття відбуваються з метою 

досягнення монопольного становища на ринку і збільшення ринкового впливу.  

2. Мотив придбання компліментарних ресурсів – об'єднані компанії 

одержують необхідні їм ресурси швидше й дешевше, ніж окремо. 

3. Мотив диверсифікації виробництва та розширення географії впливу. 

Диверсифікація виробництва знижує ризик і допомагає стабілізувати потік 

доходів. Також результатом диверсифікації є збільшення активів компанії, що 
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дає змогу збільшити ефективність її діяльності за рахунок кращого перероз-

поділу коштів і збільшення масштабу операцій. Розширення географії впливу 

дає змогу вийти на нові ринки збуту, знизити схильність до локальних еконо-

мічних і політичних ризиків, підвищити свою вагу при переговорах з владою. 

4. Мотив отримання додаткової інформації. При злитті або поглинанні 

компанії отримують додаткову інформацію про продукт, ринок і основних 

конкурентів, об'єднують клієнтську базу, інтегрують корпоративні культури, а 

отже, отримують доступ до технологій, патентів, ноу-хау і персоналу. 

До групи мотивів, які не впливають на зміну ресурсів компанії, 

відносяться такі: 

1. Мотиви захисту від поглинання. Часом злиття компаній є способом 

захисту від поглинання більш потужними конкурентами. 

2. Мотив різниці в ринковій ціні підприємства та вартості його заміщення 

має вирішальне значення, якщо ринкова ціна компанії–мети злиття або 

поглинання менше, ніж створення аналогічного підприємства. Цей мотив 

особливо яскраво ілюструється придбанням великими компаніями невеликих 

підприємств у різних країнах і регіонах з подальшим перетворенням їх у власні 

філії з метою розширення географії своєї діяльності замість будівництва нових 

виробництв у цих регіонах. 

3. Мотив «tоo big to fail». Що більша компанія, то більше у неї шансів 

отримувати допомогу від держави, бо вона є великим платником податків, 

створює робочі місця й гарантує стабільне постачання продукції, що 

виробляється для продажу на ринок. 

4. Мотиви продажу об'єкта придбання частинами діють тоді, коли 

ліквідаційна вартість компанії вища від її поточної ринкової вартості, тобто є 

можливість «купити дешево, а продати дорого». 

5. Особисті мотиви менеджерів – обумовлені особистими якостями 

керівників, які прагнуть отримати великі бонуси, розширити свої 

повноваження, зміцнити свій статус у сприйнятті акціонерів і т.д. [157]. 
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Практично всі перелічені вище мотиви націлені на зростання вартості 

компанії після злиття або поглинання. Однак, як переконує практика, не всі 

злиття та поглинання досягають поставлених цілей. У кінцевому рахунку 

більшість угод виявляються неефективними з певних причин.  

 

1.2. Організаційно-економічне забезпечення процесів злиття та 

поглинання 

 

На сьогодні в економічній літературі термін «механізм» розглядається в 

контексті дослідження економічних процесів, які супроводжуються 

перетворенням і трансформацією вхідних матеріальних та інформаційних 

потоків у вихідні.  

Щодо сутності поняття «механізм», то слід зауважити, що в економіку 

воно запозичене з технічних наук, де трактується як (грец. mechane – машина) 

система тіл, що призначена для перетворення руху одного або кількох тіл у 

потрібний рух інших тіл [160]. 

Стосовно економічного тлумачення сутності механізму, то воно 

відображає зміст терміну технічних наук, але в категоріях економіки описує 

виробничі та соціальні процеси і їх взаємодію.  

Попри наявність різних трактувань поняття «механізм» 

найпоширенішими є такі: механізм – це сукупність станів і процесів; сукупність 

важелів; сукупність методів і засобів впливу; спосіб поєднання автономних 

факторів у єдине ціле; засіб перетворення вхідних потоків у вихідні; механізм 

поєднання дії державного регулювання та ринкового механізму саморегуляції з 

метою досягнення поставлених цілей [98]. Кожне з наведених тлумачень є 

відображенням окремих елементів цілісної сукупності «тіл», взаємодія яких 

спрямовує економічний процес у відповідному напрямі руху. 

З іншого боку, наявність різних тлумачень є свідченням розвитку 

наукової думки щодо структурної наповненості механізму. 
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Беручи до уваги родову етимологію слова «механізм», необхідність 

використання його в економіці пояснюється необхідністю формування 

сукупності структурних елементів, які відображають завершений склад його 

процесу, а зміна стану їх впливає на стан самого процесу. 

З урахуванням визначених узагальнених ознак економічної сутності 

механізму в економіці існує безліч його трактувань (табл. 1.4). 

Таблиця 1.4 

Сутність поняття «економічний механізм» 

Автор Сутність поняття 

Поленчук 

В.М.[135] 

Економічний механізм  - це сукупність методів і засобів впливу на 

економічні процеси та їх регулювання. 

Словник 

іншомовних слів за 

ред. Мельничука 

О.С. [165, c.431] 

Механізм - це сукупність проміжних станів або процесів будь-яких 

явищ". 

Нижник Н.Р. [101] Механізм – це послідовність станів процесів, які визначають собою 

які-небуть дії, явища; система, пристрій, який визначає порядок 

якого-небудь виду діяльності. 

Райзберг Б.А. [143, 

с. 355] 

Сукупність методів і засобів впливу на економічні процеси, їх 

регулювання. 

Великий 

тлумачний словник 

сучасної 

української 

мови[20]  

Механізм з погляду економіки може бути представлений як 

специфічна сукупність елементів, станів і процесів, що розташовані 

в певній послідовності, знаходяться в певних зв'язках, відносинах і 

що визначають порядок певного виду діяльності. 

Арабянц З.А. [10] Господарський механізм - комплекс органічно взаємозалежних 

форм, методів, засобів, структур, нормативів і інших важелів 

господарювання, призначених для реалізації задач і досягнення 

цілей виробничої системи. 

Пономаренко В.С.  

[136] 

Механізм управління - це сукупність форм, структур, методів і 

засобів управління, об’єднаних спільністю мети, за допомогою яких 

здійснюється узгодження суспільних, групових і особистих 

інтересів, забезпечуються функціонування і розвиток підприємства 

як соціально-економічної системи. 

Джерело: складено автором. 

. 

Деякі автори розглядають економічний механізм, виділяючи його 

економічну та організаційну складові. В табл. 1.5 наведено трактування поняття 

«організаційно-економічний механізм»  



  36 

Таблиця 1.5 

Сутність поняття «організаційно-економічний механізм» 

Левченко О.В. [82] Організаційно-економічний механізм управління – це сукупність 

принципів, форм, методів, засобів і функцій управління, система 

формування цілей, які дають змогу максимально ефективно 

використовувати … потенціал підприємства. 

Шибаєва Н.В. [192] Організаційно-економічний механізм - це сукупність нормативно-

правових актів, що визначають принципи, форми, методи її 

проведення та системи зав’язків між регуляторами, об’єктами і 

суб’єктами регулювання із приводу вибору цілей регуляторної 

політики та засобів їх досягнення, що ґрунтуються на певній 

економічній концепції та забезпечують структурно визначену 

послідовність комплексу дій, які ведуть до розв'язання конкретної 

задачі або досягнення поставленої цілі. 

Калініна Л. [69] Організаційно-економічний механізм  - це система, що має 

організаційну основу і функціонує, характеризуючись рухом 

елементів і перетворенням енергії; як система тіл, що призначена 

для перетворення руху одного чи кількох тіл у заданому напрямі, 

тобто система, в якій відбувається взаємодія тіл, у результаті якої 

відбувається і перетворення руху і перетворення енергії. 

Панфілов А.С. 

[129] 

Організаційний механізм - інтеграційний фактор або сукупність 

факторів, що поєднують функціонування всіх автономних 

елементів у рамках цілого. 

Лисенко Ю., 

Єгоров П. [121] 

Організаційно-економічний механізм - це система формування 

цілей і стимулів, які дозволяють перетворити у процесі трудової 

діяльності рух матеріальних і духовних потреб членів суспільства 

на рух засобів виробництва і його кінцевих результатів, 

спрямованих на задоволення платоспроможного попиту 

споживачів. 

Джерело: складено автором. 

 

Залежно від структурних елементів, що досліджуються, механізм може 

розглядатися як цілісний завершений набір складових, які визначають 

функціонування визначеного процесу (механізм розвитку, механізм управління, 

механізм функціонування), або досліджуватися як  окремі структурні елементи 

більш завершеного процесу, а саме: організаційно-економічний, соціальний, 

правовий, екологічний, мотиваційний, антикризовий механізм.  

В економіці поняття «механізм» тісно пов’язано з  наступним:  



  37 

 реалізацією загальних функцій управління (планування, організації, 

мотивації, контролю) [129];  

  реалізацією функціональних процесів підприємства, здебільшого  

виробничого, інноваційного [161], інвестиційного, фінансового, 

маркетингового [87, 133]; 

 станами економічних об’єктів, а саме якості та ефективності [128, 158];  

 явищами, такими як конкурентоспроможність, інтеграція, 

реструктуризація тощо. 

Отже, на основі узагальнення та систематизації існуючих наукових 

підходів до трактування поняття «механізм» можна виокремити кілька груп 

понять, які відрізняються відповідною критеріальною ознакою: 

1) елементною структурою будови – сукупність процесів; методів і 

засобів впливу на економічні процеси, їх регулювання; форм, структур, методів 

і засобів впливу; факторів, що поєднують функціонування всіх автономних 

елементів у межах цілого; послідовність етапів і комплекс способів; 

2) результативністю функціонування – стан економічних процесів; 

функціонування і розвиток підприємства; реалізація завдань і досягнення цілей 

виробничої системи; порядок діяльності. 

Декомпозиція поняття «механізм» дала змогу виявити основні наукові 

підходи до його трактування, з-поміж яких найпоширенішими є два: 

системний, відповідно до якого механізм розглядається як сукупність елементів 

і взаємозв’язків між ними, та процесний, де механізм – це сукупність 

відповідних процесів та етапів їх реалізації. Незалежно від наукового підходу, 

що лежить в основі формування економічного механізму, останній реалізує 

мету відповідного процесу або явища.  

На основі аналізу наукових доробок щодо трактування поняття механізму 

та його складових слід зазначити, що в широкому розумінні механізм 

розглядається на ґрунті системного підходу й асоціюється з будовою будь-

якого виду діяльності. 
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Таке розмаїття поглядів на сутність механізму зумовлено позицією 

дослідника, тобто тим, яка кількість елементів механізму є об’єктом його 

дослідження. Так, при дослідженні всіх рівнів економіки (макро-, мезо- та 

макрорівні) оперують різними аспектами механізму, що обумовило розмаїття 

не лише тлумачень, але і видів механізмів, а саме: правовий, економічний, 

господарський, організаційний, фінансовий, організаційно-адміністративний, 

організаційно-економічний та ін. 

Поняття «механізм” використовується в економіці для опису як загальної 

економічної системи (господарський механізм), сукупності елементів 

економічної системи (організаційно-економічний, організаційно-адміністра-

тивний, організаційно-правовий механізми), окремих елементів економічної 

системи (фінансовий, інвестиційний, інноваційний, екологічний) тощо.  

З метою формування дієвого механізму злиттів та поглинань слід зважити 

на ті застереження, які висловлюють науковці в процесі розробки методології 

формування механізму управління. По-перше, це неправомірність ототожнення 

механізму зі структурною будовою організаційних форм, структурою 

управління, тому що в даному випадку механізм ототожнюється із системою 

управління. 

По-друге, недопустимість зведення механізму до процесу. На думку 

науковців, механізм є сукупністю дій, що виконує етапи процесу. «Процес є 

загальним, механізм – специфічним, призначеним для реалізації першого, 

процес складається з етапів, механізм – це специфічна дія, яка робить 

можливим здійснення етапів процесу» [100].  

З урахуванням існуючих в науковій літературі трактувань понять 

«механізм», «організаційний механізм», «економічний механізм», 

«організаційно-економічний механізм» та враховуючи відсутність творчих 

напрацювань щодо економічної сутності організаційно-економічного механізму 

злиття та поглинання, пропонуємо останній розглядати як сукупність 

організаційних процесів та економічних методів і важелів їх активізації, 
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використання яких суб'єктом управління забезпечує досягнення мети злиття та 

поглинання компаній.   

Об'єднання сутності понять «механізм» і «злиття та поглинання»   

дозволяє сформувати сукупність елементів, які визначають стан процесу 

«злиття та поглинання» та впливають на його активізацію. 

З урахуванням вищеозначеної логіки механізм злиття та поглинання 

можна визначити як сукупність структурних елементів, взаємодія яких 

спрямована на  перетворення вхідних потоків у вихідні. Отже, механізм – це 

своєрідний «пристрій» для трансформації одних потоків у інші, для руху від 

входу до виходу. Будова механізму (сукупність складових) забезпечує час та 

ідеальність, як точність досягнення мети, протікання процесу, яким 

управляють. Вхідними потоками, що формують середовище злиття та 

поглинання, є зовнішні фактори, вихідними – результати реалізації процесів 

злиття та поглинання. Віднесення ринку злиттів та поглинань до процесів, 

реалізація яких визначається станом розвитку економіки країни, відводить 

факторам зовнішнього середовища визначальне місце в їх розвитку.  

Вхідними потоками в механізм угоди є група факторів зовнішнього 

середовища, які впливають на вибір стратегії розвитку компанії. Обрана 

стратегія реалізується з використанням процесів злиття та поглинання, в основі 

яких лежить мета (мотив) та які вирішують відповідні завдання на основі 

заданих принципів. 

Злиття та поглинання компаній реалізуються у вигляді сукупності послі-

довних етапів: планування угоди, організація її виконання та контроль за вико-

нанням кожного з етапу угоди. Кожний етап процесу злиття та поглинання реа-

лізується за допомогою сукупності економічних і організаційних інструментів. 

На підставі узагальнень методології формування механізму управління та 

з урахуванням особливостей процесів злиттів і поглинань організаційно-

економічний механізм злиттів і поглинань запропоновано у вигляді, 

представленому на рис. 1.4. 
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Для ефективного функціонування організаційно-економічного механізму 

передбачається використання методів і важелів, вплив яких залежить від 

конкретних державних цілей та завдань. Мотиви і завдання механізму не 

повинні суперечити основним принципам узгодження інтересів суб'єктів 

організаційно-економічного механізму. В даному випадку варто відзначити, що 

ефективність функціонування організаційно-економічного механізму й узгод-

ження інтересів суб'єктів господарської діяльності знаходяться в кореляційної 

залежності, оскільки реалізація пріоритетних напрямів національної економіки 

й ефективність використовуваних інструментів управління не забезпечува-

тимуться без створення умов і формування економічних стимулів для 

активізації підприємницької діяльності. 
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Мотиви  Завдання  

 

 

 

 

Державне регулювання  

АМКУ (здійснює контроль за 
концентрацією та узгодженими діями 

суб’єктів господарювання) 

НДКЦПФР (регулює емісію, реєстрацію 

випусків акцій, зупинення обігу акцій) 

 

Зовнішні важелі 

Ціна акції 
Податкова ставка 

Об'єкти оподаткування 
Ставка кредиту 

 

Організаційні процеси 
Планування 

1. Визначення ресурсів для 
реалізації кожного із етапів 
2. Підготовка схеми реалізації 
проекту та етапів 
3. Підготовка детального плану-
графіку реалізації проекту та 
етапів 

Організація 
4. Пошук та відбір претендентів 
5. Оцінка компанії-претендента 
6. Вибір способу фінансування 
угоди 
7. Дью ділідженс 
8. Процедура укладання угоди 
9. Інтеграція після злиття та 
поглинання 

Контроль 

 

Зовнішні 
організаційн

і процеси 
 
Регулювання 

Контроль 

Моніторинг 

 

Зовнішні норми, 
правила, 

процедури 
Реєстрація акцій 
Консолідація 
активів 
Концентрація на 
ринку 
 

Внутрішні 

ресурси 

процесу 
Менеджмент  
Знання  
Фінанси 
Інформація 
 

 

Технології 

управління 
Управління за 
цілями 
Управління за 
результатами 
Управління на 

основі ресурсів 

Внутрішні важелі 

 

Штрафи 
Матеріальні стимули 
Дивіденди 

Економічні і фінансові показники 

 

Внутрішні 

процедури 

 
Конвертація 
акцій 

 

Зовнішні 
ресурси 

процесу 
Економічний 
та юридичний 
консалтинг 
Інформація 
 

Ефективність механізму 

злиттів та поглинань 
Для компанії Для зовнішніх інституцій 

Стратегія компаніїї 

Економічний механізм Організаційний механізм 

Зовнішнє середовище 

 

Сукупність юридичних та 

фізичних учасників 
 

Компанія – покупець 

Компанія-ціль 

Акціонери 

Банки 

Споживачі 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Рис. 1.4  Модель організаційно-економічного механізму реалізації процесів злиття та поглинання компаній у 
національній економіці 

Джерело: розроблено автором.
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У межах організаційно-економічного механізму злиттів та поглинань 

знаходиться механізм управління, який діє в умовах державного управління і 

ринкового саморегулювання. Механізм управління реалізується за допомогою 

різних методів і важелів. 

Важливо наголосити, що всі процеси протікають в організаційно-

економічному механізмі під впливом факторів зовнішнього середовища. До 

факторів зовнішнього середовища можна віднести: тенденції розвитку 

світового виробництва; попит на вітчизняну продукцію на внутрішньому і 

світовому ринках; характер міжнародних відносин; пріоритетні напрями і 

стратегія розвитку національної економіки. 

У представленій моделі організаційно-економічного механізму провідним 

її елементом є організаційні процеси, які реалізують основні функції й етапи 

злиття та поглинання. Реалізація організаційних процесів відображає процес 

«протікання» операцій злиттів та поглинань. Основними чинниками, які 

впливають на хід операцій злиттів та поглинань, є система організаційних 

норм, правил, процедур реалізації, а також технологій управління кожним 

процесом, ресурсів для реалізації усіх їх без винятку. На реалізацію 

організаційних процесів значною мірою впливають і економічні мотиви та 

важелі як складники економічного механізму управління злиттями та 

поглинаннями. 

Інтенсивність та обсяг використання складових організаційного та 

економічного механізмів управління злиттями та поглинаннями будуть різними 

залежно від факторного впливу зовнішнього та внутрішнього середовища 

учасників такої угоди.  

Об'єднувальними ланками організаційних та економічних складових 

механізму управління злиттями та поглинаннями  є мета (мотиви), завдання, 

принципи реалізації операцій злиття та поглинання. Механізм управління 

угодами злиття та поглинання спрямований на реалізацію стратегічної  мети та 

вирішення завдань, шляхів її досягнення. 
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Слід відзначити, що угоди злиттів та поглинань розглядаються в науковій 

літератури як інструменти реалізації стратегії зростання компанії за рахунок 

зовнішніх механізмів. Отже, метою процесів злиттів та поглинань є 

забезпечення ефективності реалізації стратегії росту компанії. З огляду на 

підпорядкованість операцій злиття та поглинання стратегії розвитку 

підприємств корпоративного типу в науковій літературі мета злиття та 

поглинання асоціюється з мотивом [75].  

Мотив лежить в основі активізації механізмів злиттів та поглинань. Він 

залежить як від типу злиття та поглинання (горизонтальне, вертикальне, 

конгломератне), так і намірів власників (перепродаж, розпродаж тощо). 

Детальніше мотиваційні чинники описано в підрозділі 1.1. 

Оскільки в основу організаційно-економічного механізму покладено блок 

організаційних процесів, то мета (мотив) злиттів та поглинань реалізується за 

умови виконання завдань кожного із визначених процесів. 

Завдання, які реалізуються на кожному етапі організаційного процесу, в 

сукупності забезпечують «рух» процесів злиття та поглинання  (табл. 1.6). 

Планування угод злиттів та поглинань формує в єдиний процес та 

координує певну сукупність етапів і завдань, які мають бути ними реалізовані, 

ресурсів, необхідних для їх виконання.  

На етапі планування розробляють принципи процесу злиття та 

поглинання, що є основоположними правилами реалізації кожного етапу 

процесу. До основних принципів слід віднести: 

- цільову орієнтацію; 

- комплексність як охопленість усіх процесів; 

- ітеративність як наявність зворотного зв'язку;  

- адаптивність як пристосованість до змін зовнішнього середовища; 

- об'єктивність як відповідність мети та завдань ресурсам підприємств 

корпоративного типу;  

- ефективність як результативність усіх процесів злиття та поглинання. 
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Таблиця 1.6 

Завдання організаційних процесів, ресурси для їх досягнення та  

проблеми реалізації 

Організаційні 
процеси 

Завдання етапів Ресурси Проблеми реалізації 
організаційного процесу 

1. Визначення 
ресурсів для 

реалізації 

кожного етапу 

Об'єктивність та 
повнота розрахунку 

Менеджмент 
Знання 

Складнощі прогнозування 
обсягів та вартості ресурсів в 

умовах мінливого зовнішнього 

середовища 

2. Підготовка схе-

ми реалізації про-
екту та його етапів 

Достовірність фор-

мування плану ета-
пів реалізації угод 

Менеджмент 

Консультанти 
 

Відсутність об'єктивної 

інформації щодо об'єкта угоди 

3. Підготовка 

детального плану-

графіка реалізації 
проекту 

Адекватність скла-

дання календарного 

плану реалізації 
етапів угод 

Менеджмент 

Консультанти 

 

Недостатній професіоналізм 

менеджменту  

 

4. Пошук та відбір 
претендентів 

Формування реле-
вантної вибірки 

підприємств пре-

тендентів на злиття 
та поглинання 

Інформація 
Менеджмент 

Консультанти 

Відсутність широкого доступу 
до джерел інформації 

Недотримання принципу 

історичної послідовності 
надання фінансової звітності 

Відсутність квартальної 
звітності на сайті НКЦПФР   

5. Оцінка 
компанії-

претендента 

Достовірна оцінка 
претендентів на 

злиття та 

поглинання 

Інформація 
Аналітики 

Бухгалтери 

Юристи 
Аудитори 

Фінансисти 

Достовірність статистичної 
інформації 

Недостатня прозорість 

діяльності компаній 
Професіоналізм та об'єктивність 

аналітиків 

6. Вибір способу 

фінансування 
угоди 

Своєчасне та повне 

забезпечення угоди 
фінансовими 

ресурсами 

Інформація 

Фінанси 
 

Вартість джерел фінансування 

Низька кредитоспроможність 
національних компаній 

7. Дью ділідженс Оцінювання ризику 

учасника на основі 

фінансово-
економічної 

діагностики 

Аудитори 

Бухгалтери 

Інформація 

Непрозорість фінансової 

звітності 

Недостовірність оцінювання 
компанії 

8. Процедура 

укладання угоди 

Забезпечення про-

зорості та правової 
відповідності всіх 

етапів укладання 

угоди 

Менеджмент 

Юристи 
 

Виведення угоди із системи 

національного права 

9. Інтеграція після 

злиття та 
поглинання 

 Персонал 

Знання 
Технології 

Фінанси 

Інформація 
Структура 

Відсутність системи 

моніторингу угод  

Джерело: складено автором за  [25]. 
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Основу організаційно-економічного механізму злиттів та поглинань 

становлять внутрішні організаційні процеси, які реалізують дану угоду. 

Економічний механізм у системі цілісного організаційно-економічного 

механізму виконує роль регулятора, спрямовуючи організаційні процеси у 

відповідному напрямі. У термінологічному апараті фізики організаційний 

механізм є статичним, а економічний механізм – динамічним елементом, який 

демонструє значну залежність від зміни зовнішніх факторів не лише в частині 

зовнішніх, але і внутрішніх методів і важелів. 

Зміни організаційного механізму злиття та поглинання відбуваються 

набагато повільніше, оскільки є усталеною практикою послідовних дій, 

реалізація яких приводить в дію весь організаційно-економічний механізм. 

Основу організаційного механізму становлять внутрішні організаційні процеси, 

які є логічною послідовністю виконання основних етапів дій у межах 

виконання основних функцій щодо управління злиттями та поглинаннями 

компаній. 

Відповідно до табл. 1.6 основними внутрішніми організаційними 

процесами  організаційного механізму є: 

1. 1.Визначення ресурсів для реалізації кожного етапу. 

2. Підготовка схеми реалізації проекту та етапів. 

3. Підготовка детального плану-графіка реалізації проекту та етапів. 

4. Пошук і відбір претендентів. 

5. Оцінювання компанії-претендента. 

6. Вибір способу фінансування угоди. 

7. Дью ділідженс. 

8. Процедура укладання угоди. 

9. Інтеграція після злиття та поглинання. 

На етапі визначення ресурсів для реалізації кожного етапу компанія–

покупець займається плануванням джерел і необхідних обсягів людських, 

фінансових, інформаційних, організаційних ресурсів для забезпечення 

виконання завдань кожного із організаційних процесів. Слід наголосити на 
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потребі залучення як різних за обсягами, так і за структурою людських 

ресурсів, а саме: високопрофесійний менеджмент підприємств корпоративного 

типу покупця, спеціалісти аудиторських, юридичних, консалтингових 

компаній. Інформаційними ресурсами при цьому виступають як джерела 

офіційної (звіти, публікації, висновки рейтингових агентств та ін.), так і засоби 

неформальної інформації (інформація із неофіційних джерел). 

На етапі підготовки схеми реалізації проекту розробляється деталізована 

послідовність етапів реалізації мети злиття та поглинання. На сьогодні у світі 

вироблено такі схеми реалізації проекту угоди: 

1. Купівля контрольного пакета акцій компанії-цілі (Stock Purchase). 

Основні етапи реалізації даної схеми: вибір компанії  – цілі, придбання 

100% акцій компанії-продавця, набуття повного контролю над придбаною 

компанією. 

Основними перевагами цієї схеми реалізації проекту є незмінність ні 

операційної діяльності компанії продавця (цілі), ні системи її забезпечення 

(контракти на поставку, трудові контракти, дозволи, ліцензії тощо). До 

недоліків даної схеми слід віднести наступне: можливість появи невиявлених в 

процесі аудиторської перевірки зобов’язань. 

2. Купівля активів (Assets Purchase). Основними етапами даної схеми 

проекту є: вибір компанії-продавця, передача активів продавця, прийняття 

фінансових зобов’язань, оплата вартості переданих активів, прийняття на 

баланс придбаних активів. 

У Законі України «Про акціонерні товариства» така схема угоди мають 

назву “придбання”. Однак при укладанні угоди за участю іноземних учасників 

ця угода потраплятиме під класифікацію угод злиття та поглинання. 

Перевагами схеми угоди є зниження ризиків придбання «небажаних 

активів» у пакеті з активами, які придбаваються, можливість придбання частки 

активів (у вигляді цілісних майнових комплексів) підприємств корпоративного 

типу продавця. Окрім того, при реалізації такої схеми можливе придбання не 

функціонуючого бізнесу, а лише активів компанії–продавця. 
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Недоліком даної схеми є необхідність організаційних змін в компанії–

покупці, що пов’язано зі змінами й корпоративної структури та операційної 

діяльності, необхідність переукладання договорів та отримання ліцензій на 

забезпечення потреб операційної діяльності придбаних активів.  

3. Злиття компаній (Mergers). Ця схема угоди передбачає реалізацію 

таких етапів: вибір продавця, узгодження умов злиття, проведення загальних 

зборів акціонерів та формування передавального балансу, конвертація акцій, 

реєстрація такої компанії, реєстрація акцій новоутвореної компанії. Переваги 

даної схеми реалізації угоди полягають у праві правонаступництва всіх прав та 

зобов'язань компаній учасників злиття, відсутність податкових зобов'язань, 

пов'язаних з обміном акцій та збільшенням активів компанії.  

До недоліків цієї схеми слід віднести всі післяінтеграційні ризики: 

об'єднання корпоративних структур, менеджменту, акціонерів, операційної 

діяльності тощо. 

Після вибору схеми реалізації проекту складають детальний план-графік, 

який містить перелік робіт та орієнтовані терміни їх виконання. Розроблений 

план-графік окрім чіткого формулювання видів робіт, які реалізують процес 

злиття та поглинання, дає змогу здійснити планування джерел фінансових, 

трудових та інформаційних ресурсів, а також їх розподіл за видами та 

періодами робіт.  

Пошук і відбір претендентів. Головним завданням даного етапу є 

формування профілю компанії-продавця. Основні критерії, за якими 

формуватиметься профіль: розмір компанії продавця, термін її діяльності на 

даному ринку, географія діяльності, власники та менеджмент, фінансова 

стійкість, прибутковість і перспективи зростання, інші критерії. 

Формування вибірки компаній здійснюється методом, суть якого полягає 

у постійному відсіюванні тих компаній, які серед залишкової  вибірки мають 

нижчі конкурентні позиції. Важливе значення на етапі завершеного вибору 

претендентів на злиття та поглинання має інформація, накопичена 

консалтинговими, інвестиційними, аудиторськими компаніями, тому 



  48 

використання цього організаційного ресурсу на даному етапі реалізації 

механізму злиття та поглинання є вкрай необхідним. 

Оцінюють компанію-претендента за результатами проведеного пошуку та 

відбору з-поміж інших. Завдання етапу оцінювання полягає у відборі тих 

компаній, які найбільшою мірою допоможуть реалізації стратегічної мети 

компанії–покупця. Основна ідея даного етапу полягає у визначенні ринкової 

вартості компанії–претендента. Оцінювання вартості компанії претендента 

дозволяє виявити обсяг ресурсів, якими повинна володіти компанія–покупець 

для здійснення такого придбання. 

Оцінювання вартості підприємств корпоративного типу – претендента на 

злиття розроблять як покупець, так і продавець. При цьому при укладанні 

великих угод таким оцінюванням займаються дві провідні аудиторські 

компанії. 

Світова активність злиттів та поглинань призвела до інтенсивного 

розвитку теоретико-методологічних підходів до оцінювання вартості компаній і 

формування високопрофесійного спеціаліста в даній галузі знань. Отже, не 

вдаючись до конкретизації питань оцінювання вартості компаній, зупинимося 

лише на узагальненому огляді основних методик такого оцінювання.  

На сьогодні оцінювання вартості компаній здійснюють відповідно до 

обраного підходу: майнового, дохідного, ринкового (порівняльного). 

У межах кожного із них використовують методи для оцінювання вартості 

підприємств корпоративного типу (табл. 1.7). 

Таблиця 1.7 

Підходи і методи оцінювання ринкової вартості підприємств  

корпоративного типу 

Оцінювання 
вартості 

Підхід 

майновий доходний ринковий 

Методи Вартість чистих активів 

Ліквідаційна вартість 

Дисконтування 

Капіталізації 

Вартість компанії 

Аналога 
Угод 
Мультиплікатора 

Джерело: складено автором. 
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Майновий підхід – це сукупність методів оцінювання, які ґрунтуються на 

розрахунку вартості майна (чистих активів), яке набуває компанія–покупець в 

результаті укладання угоди. 

Дохідний підхід – це сукупність методів оцінювання, які ґрунтуються на 

розрахунку очікуваних доходів від об'єкта оцінювання. 

Ринковий (порівняльний) підхід полягає в оцінюванні вартості 

підприємств корпоративного типу на основі розрахунку вартості її акції 

шляхом порівняння останньої з ринковою вартістю аналогічних об'єктів [130]. 

Етап вибору джерела фінансування угоди є сукупністю послідовних дій, 

які реалізують основне завдання даного етапу, яке полягає у виборі 

найвигіднішого з позиції мінімального рівня ризиків джерела фінансування 

угоди злиття та поглинання. Виконують це завдання шляхом реалізації таких 

стадій: 

1) формування джерел фінансування угоди злиття та поглинання; 

2) визначення й оцінювання ризиків джерела фінансування; 

3) прогнозування терміну повернення фінансування (рис. 1.5).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Етапи вибору джерел фінансування 

Джерело: складено автором за [128]. 
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Етап формування джерел фінансування угоди злиття та поглинання 

полягає у виборі доступних для компанії–покупця форм фінансування угоди. 

На сьогодні перелік форм фінансування визначається можливостями викорис -

тання нерозподіленого прибутку компанії–покупця, залучення кредитних 

коштів у національних чи іноземних банках, випуску облігацій, додаткової 

емісії акцій.  

Вибір джерела фінансування угод здійснюється на основі оцінювання 

можливості доступу компанії до визначених видів джерел фінансування та 

вартості такого доступу. За наявності двох або більше джерел фінансування 

проводять оцінювання всіх видів ризиків, з-поміж яких найважливішими для 

формування майбутньої доданої вартості є податкові, фінансові, економічні, 

юридичні. 

У процесі злиття компаній відбувається об'єднання статутних капіталів 

шляхом обміну акцій обох компаній на акції новоутвореної компанії. Тут немає 

податкових ризиків, оскільки згідно з Податковим кодексом України, емісійний 

дохід новоутвореної компанії  не включається до її оподатковуваного обороту.  

Фінансовий ризик використання акції як форми оплати угоди злиття 

компаній пов'язаний із можливістю зниження ринкової вартості об’єднаної 

компанії як індикатора реакції ринку на об’єднання. Окрім того, ризик 

використання акції для оплати вартості злиття пов'язаний і з недостовірністю 

визначення коефіцієнта конвертації акцій обох компаній в акції новоутвореної. 

Зазвичай об’єктивним показником для визначення коефіцієнта конвертації 

акцій є ринкова вартість акції. Однак з причини відсутності обертання акцій на 

фондових ринках у більшості компаній України виникає проблема в 

достовірній оцінці їх ринкової вартості, що може вплинути на кількість акцій, 

які отримають акціонери обох компаній. 

Юридичний ризик використання акцій для оплати вартості злиття 

компаній пов'язаний з необхідністю виконання вимог країни реєстрації угоди. 

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» необхідною 

умовою для використання акцій є згода на те акціонерів обох компаній, що 
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закріплена в протоколі загальних зборів акціонерів. Окрім того, емісія акцій 

супроводжується низкою юридичних процедур, наприклад підписка на акції, 

реєстрація акцій тощо. 

Поглинання як форма набуття прав контролю над компанією базується на 

придбанні акцій компанії–продавця з використанням грошових коштів, 

джерелом яких є нерозподілений прибуток або кредитні кошти.  

У разі використання кредитних коштів для придбання акцій компанії 

продавця суму отриманого кредиту не включають в обсяг оподатковуваного 

обороту, і податок на прибуток підприємства не стягується. Повернення тіла 

кредиту здійснюється з чистого прибутку компанії, проценти за кредит 

списуються на витрати. 

Фінансово-економічні ризики використання кредиту як способу оплати 

вартості поглинання пов'язані зі зростанням заборгованості компанії–покупця, 

зниженням фінансової незалежності, рівня ліквідності компанії, підвищенням 

собівартості тощо. Зростання обсягу кредиту в структурі джерел розвитку 

збільшує середньозважену вартість капіталу WACC, яка є індикатором вартості 

фінансових ресурсів компанії. 

Юридичні ризики кредитування угоди придбання акцій пов’язані з 

укладанням кредитного договору та договору застави. 

Нерозподілений прибуток – це сума невикористаного за попередні 

періоди чистого прибутку. На відміну від інших джерел фінансування угоди 

придбання акцій нерозподілений прибуток є найменш ризикованим, дешевим, 

та юридично не обтяжливим джерелом фінансування угоди. 

На основі оцінювання ризиків джерел фінансування угод злиттів та 

поглинань прогнозують терміну повернення суми фінансування. 

Due Diligence являє собою комплексну юридичну, фінансову, податкову 

та регуляторну перевірку юридичної особи. Основне завдання даного етапу 

полягає в оцінюванні всіх вигод і зобов’язань угоди злиття та поглинання 

шляхом комплексного аналізу діяльності компанії–продавця в минулому, 

теперішньому періоді та прогнозування її майбутніх доходів. Основними 
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об’єктами аналізу на даному етапі є засновницькі документи, всі типи договорів 

на право власності та проведення господарських операцій, інша господарська 

документація, судові позови, страхові поліси, податкові позови, кримінальні 

справи, адміністративні розслідування, трудові договори, аналіз корпоративної 

структури, перевірка прав на акції, частки компанії, на рухоме і нерухоме 

майно, нематеріальні активи, аналіз трудових відносин компанії, перевірка 

цивільно-правових договорів та інших документів, що регулюють трудові 

відносини в компанії, перевірка посадових осіб на притягнення до кримінальної 

відповідальності/судимості, комплексна перевірка відповідності операцій 

компанії чинному законодавству, перевірка фінансової, бухгалтерської, 

податкової звітності. Основне завдання даного організаційного процесу полягає 

у виявленні всіх видів ризиків компанії–продавця (фінансових, юридичних, 

податкових, економічних тощо (рис. 1.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6. Інструменти аналізу в процесі Due Diligence 

Джерело: складено автором за [95]. 
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Організаційний процес укладання угоди злиття та поглинання  передбачає 

такі процедури: 

- переговори між сторонами та розробка оптимального способу 

купівлі/продажу активу. На даному етапі, як правило, розробляють найкращий 

з погляду податкових та правових наслідків механізм придбання/продажу 

активу. Також розробляють інструменти щодо захисту прав учасників угоди, 

описують покрокову структуру розрахунків, виявляють джерела фінансування 

операції, визначають механізми контролю кожного етапу операції. Вибір 

оптимального способу купівлі/продажу активу може включати в себе: вибір 

юрисдикції реалізації угоди, покроковий опис оформлення всіх необхідних 

договорів і документів; 

- підготовка передавального балансу;  

- проведення зборів акціонерів та підготовка протоколу загальних 

зборів з рішенням про злиття та конвертацію акцій;  

- підписання угоди. 

Завершальним етапом у системі організаційних процесів є інтеграція 

компаній після злиття та поглинання. Сукупність інтеграційних заходів даного 

етапу залежить від виду угоди, яка лежить в основі реалізації стратегії 

зовнішнього зростання, а саме угоди злиття або угоди поглинання. Основні 

процеси інтеграції компаній в процесі злиття полягають у наступному: 

інтеграція організаційних структур, інтеграція норм, правил, традицій обох 

компаній, інтеграція загального управління компаніями, інтеграція 

функціонального управління компаніями, інтеграція операційної діяльності, 

інтеграція активів, фінансових зобов’язань, боргів, прибутків компаній тощо. У 

процесі злиття компаній перелік інтеграційних робіт залежить від 

організаційної складності компаній, що зливаються. 

У процесі поглинання перелік інтеграційних робіт є значно меншим, 

оскільки за даного способу набуття прав власності передбачається лише 

передача акцій при збереженні юридичної самостійності учасників. 
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1.3. Державне регулювання процесів злиття та поглинання 

 

Досвід еволюції ринкових трансформацій в економіці України підтвердив 

залежність розвитку ринку злиттів та поглинань від політики держави. Держава 

впливає на активність процесів протікання злиттів та поглинань через 

сукупність напрямів і сфер свого впливу, зокрема шляхом контролю за 

можливими наслідками впливу об'єднання компаній на стан відповідного 

ринку, формуванням системи захисту прав інвесторів, визначенням правил 

обігу акцій та передачі прав власності тощо. Державне регулювання злиття та 

поглинання є процесом впливу держави на стан концентрації в економіці 

способом об'єднання статутних капіталів і набуття прав власності в компаніях. 

Необхідність формування системи державного регулювання процесів злиття та 

поглинання зумовлена можливістю їх негативного впливу на стан відповідного 

ринку, зокрема монополізацією окремих галузей діяльності, негативним 

впливом злиття та поглинання на стан економіки й кінцевого споживача. Для 

запобігання негативним наслідкам впливу злиттів та поглинань необхідно вести 

державний контроль як за процесами їх протікання, так і можливими 

наслідками впливу на стан економіки. 

Актуальність дослідження системи державного контролю та державного 

регулювання процесів злиттів та поглинань і моніторингу відповідності такої 

системи вимогам економіки підтверджується постійними еволюційними 

змінами системи державного регулювання в країнах ЄС та США [6, 36, 51].  

Підходи до державного регулювання процесів злиття і поглинання 

суб'єктів господарювання в Україні спрямовані на виконання двох основних 

завдань: підтримання конкурентного середовища в процесі ринкової 

концентрації та захист прав кредиторів і власників при реорганізації суб'єктів 

господарювання шляхом злиття та поглинання. Водночас, на підставі 

встановленого розширеного переліку загроз і додаткових можливостей 

зазначених процесів нами обґрунтовано необхідність розширення кола завдань 

державного регулювання. 
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Питання державного регулювання злиттів та поглинань не є новими для 

науки, однак здебільшого вони досліджуються з позицій юридичної 

систематизації основних сфер такого регулювання і регуляторних нормативних 

актів [7], аналізу роботи органів державного регулювання [157, 177, 179], 

відповідності національної системи державного регулювання нормам країн з 

розвиненою ринковою економікою (США, ЄС) [6, 36, 51]. 

Аналіз практики роботи антимонопольних органів США, країн ЄС, 

Японії та Російської Федерації показав, що за кордоном законодавчо 

заборонена та концентрація господарських структур, яка своїм наслідком 

обмеження конкуренції чи монополізацію ринку (табл. 1.8). 

Таблиця 1.8 

Порівняльна характеристика контролю за  концентрацією господарських 

структур в окремих державах 

Країна Монопольна ринкова частка 
Підстави заборони концентрації 

господарських структур 

США 

60–65т % і більше 
Якщо на одне підприємство 

припадає  понад 1/3 обороту, на 

три – понад 1/2, на п’ять–2/3 
обороту, то виникає домінуюче 

становище 

1. Концентрація з метою обмеження 
виробництва або торгівлі між кількома 
штатами чи з іноземними країнами 

2. Монополізація ринку (суттєве обмеження 
конкуренції чи створення монополії 

ЄС 
40–45 % 

і більше 

1. Концентрація, яка може завдати шкоду 

торгівлі між державами-членами ЄС у 
вигляді обмеження чи спотворення 
конкуренції 

2. Концентрація, яка має своєю метою 
обмеження чи спотворення конкуренції в 

межах спільного ринку 

Японія 

Якщо компанія контролює 50 % 

ринку або сумарна частка на 
ньому двох провідних компаній 

становить не менше 75% – 
домінуюче становище 

1. Концентрація, внаслідок якої фактично 

обмежується конкуренція у встановленій 
сфері торговельних відносин 

2. Концентрації шляхом несумлінних угод 
3. Формальні заборони конкретних способів 
економічної концентрації 

 Україна 

Якщо одній фірмі належить 35 % 
ринку, трьом – 50 % ринку, п’яти 

– не менше 70 %, то таке 
становище визнано монопольним 

Законодавчо підстави заборони економічної 
концентрації не встановлено 

 

Джерело: складено автором на основі [71]. 
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При цьому кожна із проаналізованих моделей антимонопольного 

контролю за злиттям має свої особливості. Так, у США застосовують 

структуралістичний підхід до оцінки концентрації господарських структур. 

Федеральні антимонопольні органи США скептично ставляться до більшості 

аргументів щодо очікуваної від економічної концентрації ефективності, 

особливо якщо ці переваги можна отримати іншим (відмінним від злиття) 

засобом. При оцінюванні наслідків концентрації господарських структур 

Міністерство юстиції США та Федеральна торговельна комісія використовують 

чіткі якісні та кількісні критерії, які дозволяють приймати обґрунтовані 

рішення про погодження або заборону злиття компаній. 

Для антимонопольної політики країн ЄС характерне є застосування 

біхевіористичних підходів до оцінки заявленої концентрації. Конкурентне 

законодавство цих країн дозволяє, як виняток, здійснювати концентрацію 

господарських структур з антиконкурентними цілями. Погоджуючи злиття 

господарських структур, Європейська комісія досліджує економічну 

концентрацію не тільки формально – за змінами в структурі ринку ЄС, а й з 

урахуванням реальних економічних умов, впливу глобальної конкуренції. 

Японський досвід антимонопольного контролю за концентрацією 

господарських структур цінний ти, що законами Японії заборонено певні 

засоби економічної концентрації (незалежно від настання можливих 

негативних наслідків), зокрема, серед яких сумісництво керівних посад у двох і 

більше конкуруючих фірмах. Усі великі японські компанії зобов'язані щороку 

звітувати перед антимонопольним відомством про всі акції  в їхній власності 

або в управлінні. 

Порівняльний аналіз антимонопольного контролю за концентрацією 

господарських структур, що здійснюється в окремих країнах з розвинутою 

ринковою економікою, показав, що для всіх досліджених антимонопольних 

процедур характерне широке використання системи винятків із загального 

правила заборони антиконкурентного злиття з метою захисту внутрішніх 

інтересів своїх країн. 
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Існують позитивні та негативні аспекти впливу процесів злиття і 

поглинань для національної економіки. З одного боку, вітчизняні компанії 

отримують можливість інтегруватися з великими компаніями з метою виходу 

на нові ринки й подальшого розвитку. Реалізуються великі інвестиційні 

проекти, які привносять нові технології і прогресивні розробки, що підвищує 

ефективність бізнесу та його конкурентоспроможність. Важливу роль відіграє і 

те, що злиття та поглинання є кращим способом отримання фінансових, 

технологічних та інших ресурсів. Зі зростанням активності та масштабів 

діяльностей компаній збільшується і кількість податкових надходжень до 

бюджету країни. З іншого боку, злиття і поглинання можуть привести до 

ослаблення конкуренції на ринку, подальшої реструктуризації компанії -мети 

заради отримання короткострокового прибутку, а не синергетичного ефекту та 

ін. Позитивні та негативні наслідки процесів злиття та поглинання для 

національної економіки відображено в табл. 1.9. 

Таблиця 1.9 

Наслідки злиття і поглинання для національної економіки 

Позитивні Негативні 

Захист від поглинання за рахунок зростання  
розміру компанії 

Звільнення частини працівників та 
використання низькокваліфікованого 
вітчизняного персоналу 

Захист компанії від іноземного поглинача 
через поглинання національною компанією 

Згортання та закриття окремих вироб-
ництв, ліквідація виробничих потужностей  

Досягнення ефекту масштабу та відповідної 
економії витрат 

Згортання НДДКР та денаціоналізація їх 
результатів 

Інтенсивна експлуатація іноземних ресурсів 
з урахуванням лише власних інтересів 

Зменшення надходжень до бюджетів та 
вивезення прибутку за кордон 

Набуття ексклюзивної конкурентної 
переваги 

Інтенсивна експлуатація національних 
ресурсів без урахування національних 
інтересів 

Вихід національних виробників на новий 
ринок 

Втрата ексклюзивної конкурентної 
переваги 

Надходження прибутку з-за кордону Захоплення внутрішнього ринку 
іноземними виробниками 

Збереження виробничих потужностей під 
час криз 

Встановлення монопольного положення  
та зловживання розміром 

Використання низькокваліфікованого 
вітчизняного персоналу 

Нестабільність фондового ринку та 
недовіра до нього з боку інвесторів 

 Погіршення експортного потенціалу 
національної економіки 

Джерело: складено автором за [83]. 
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Тенденції розвитку економіки України засвідчують наявність низки 

негативних ознак, які є проявами низької ефективності державного 

регулювання. На сьогодні державне регулювання процесів злиття у сукупності 

зі значною організаційною складністю їх реалізації призвело до незначної 

кількості таких угод в економіці України, незважаючи на те, що порівняно з 

поглинанням компаній угоди злиття більш прозорі та сприяють формуванню 

конкурентоспроможних, інноваційноздатних  організаційних структур.  

Частково причинами невиразності тенденцій до формування великих 

підприємств в Україні шляхом злиття є відсутність постійного моніторингу 

направленості впливу державного регулювання на тенденції розвитку злиттів та 

поглинань і процесу удосконалення системи державного регулювання з метою 

формування умов для активного розвитку корпоративного сектору економіки 

України, в тому числі й шляхом злиття та поглинання компаній. 

Державне регулювання процесів злиттів та поглинань спрямоване на 

реалізацію мети державної економічної політики. З урахуванням напрямів 

державної економічної політики, визначених у статті 10 Господарського 

кодексу України, процеси злиття та поглинання є, з одного боку, інструментами 

реалізації структурно-галузевої, інвестиційної, політики інституційних 

перетворень, а з іншого – є об'єктом регулювання в межах реалізації 

антимонопольно-конкурентної та податкової політики (рис. 1.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7. Процеси злиттів та поглинань в економічній політиці держави 

Джерело: складено автором за [32]. 
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Така роль процесів злиттів та поглинань у межах реалізації економічної 

політики держави зумовлює необхідність поглиблених економічних досліджень 

впливу активності злиттів та поглинань на реалізацію кожного складового 

елементу економічної політики держави та постійного моніторингу за мірою 

досягнення поставлених завдань і реалізацією мети відповідної державної 

політики. Отже, дослідження ефективності системи державного регулювання 

процесів злиттів та поглинань слід розглядати у контексті їх місця в 

економічній політиці держави, де злиття та поглинання виступають як 

результати впливу антимонопольно-конкурентної та податкової політики 

держави та є інструментами реалізації структурно-галузевої, інвестиційної й 

політики інституційних перетворень. 

Щодо державної політики регулювання процесів злиттів та поглинань, то 

слід зауважити, що на сьогодні вона здійснюється шляхом визначення об'єктів, 

суб'єктів,  засобів та методів регулювання.  

Об'єктами регулювання злиття та поглинання в національному 

законодавстві є: 

1) законодавчо закріплена процедура об'єднання активів та статутних 

капіталів двох компаній (Закон України «Про акціонерні товариства», Рішення 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.04.2013 р. № 

520 «Про затвердження Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій 

акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи 

перетворення або до яких здійснюється приєднання»); прогнозовані наслідки 

злиттів та поглинань (Закон України «Про захист економічної конкуренції» ); 

Розпорядження Антимонопольного комітету України від 19.02.2002 р. № 33-р 

«Про затвердження Положення про порядок надання заяв до 

Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на 

концентрацію суб’єктів господарювання («Положення про концентрацію»); 

2) оподаткування суб’єктів у процесі злиття та поглинання (Податковий 

кодекс України); 
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3) процедура реєстрації об’єднаної в результаті злиття компанії (Закон 

України «Про реєстрацію суб’єктів підприємницької  діяльності»); 

4) процедура придбання акцій в процесі поглинання (Закони України 

«Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок»); 

5) процеси залучення капіталу через інструменти фондового ринку 

(Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»). 

Отже, злиття та поглинання регулюють як закони та підзаконні акти, що 

відображають окремі аспекти діяльності підприємств, незалежно від 

організаційно-правової форми діяльності та процедури їх утворення, так і 

спеціальні закони, що регулюють правовідносини акціонерних товариств. 

Першим законом, який визначив основні засади регулювання впливу 

процесів злиттів та поглинань на стан товарного ринку в межах реалізації 

антимонопольно-конкурентної політики держави, був Закон України «Про 

обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у 

підприємницької діяльності», прийнятий у 1992 р. Сформований в період 

становлення законодавчої бази незалежної України, даний Закон визначив 

основну направленість регулюючого впливу та основний інструмент такого 

регулювання. Зазначений Закон був прийнятий в сукупності з низкою інших 

законів, основне призначення яких полягало у становленні економіки України, 

що й зумовило його точковий характер у підходах до регулювання процесів 

злиттів та поглинань.  

Розвиток економічних відносин, які сприяли зростанню конкуренції на 

ринку й укрупненню виробників товарів та послуг, вимагав поглиблення змісту 

та уточнення меж концентрації, що знайшло своє відображення в Законі 

України «Про захист економічної конкуренції», прийнятому в 2001 р. Його 

положення відповідали нормам європейського законодавства в частині 

регулювання процесів злиттів та поглинань. Прийнятий Закон був логічним 

продовженням політики, передбаченої Законом України «Про обмеження 

монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницької 

діяльності», Закон України «Про захист економічної конкуренції» ввів поняття 
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«концентрація» й деталізував умови контролю та регулювання процесів 

концентрації на ринку товарів, тим самим визначивши умови та інструменти 

регулювання процесів злиттів та поглинань.  

Порівняльну характеристику об'єктів регулювання в антимонопольному 

законодавстві України наведено в табл. 1.10. 

Таблиця 1.10. 

Об'єкти регулювання в антимонопольному законодавстві України 

Об'єкти 
регулювання 

Закони України 

Про обмеження моно-
полізації та поперед-

ження недобросовіс-

ної конкуренції у 
підприємницькій 

діяльності (1992 р.) 

 
 

 

Про захист економічної конкуренції (2001 р.) 

Становище   

суб'єкта  

господарю-
вання 

Монопольним 

визнається становище   

суб'єкта 
господарювання, 

частка якого на ринку 
певного товару 

перевищує  

35 відсотків 

Монопольним  (домінуючим)  вважається  

становище  суб'єкта господарювання,   частка   

якого  на  ринку  товару  перевищує  35 відсотків, 
якщо він не доведе, що зазнає значної конкуренції. 

Монопольним (домінуючим) також може бути 
визнане становище суб'єкта господарювання, якщо  

його  частка  на  ринку  товару становить 35 або  

менше відсотків, але він не  зазнає значної 
конкуренції, зокрема внаслідок порівняно 

невеликого розміру часток ринку, які належать 

конкурентам.  
Монопольним (домінуючим) вважається також   

становище кожного з кількох суб'єктів господарю-

вання, якщо стосовно них виконуються такі умови:  
- сукупна частка не більше ніж трьох суб'єктів  

господарювання, яким на одному ринку належать 
найбільші частки на ринку, перевищує 50 

відсотків; 

- сукупна частка не більше ніж п'яти суб'єктів  
господарювання, яким на одному ринку належать 

найбільші частки на ринку, перевищує 70 відсотків. 

Контроль за 

створенням, 
реорганізацією 

(злиттям,   

приєднанням), 
ліквідацією 

суб'єктів                

господарю-
вання 

З метою запобігання 

монопольному 
становищу окремих  

суб'єктів господарю-

вання на ринку, 
ресорганізація   

(злиття,   приєднання) 

здійснюється за 
умови одержання 

згоди на це 

Антимонопольного 
комітету України 

Концентрація може бути здійснена лише за умови 

попереднього отримання дозволу 
Антимонопольного комітету України чи 

адміністративної колегії Антимонопольного 

комітету України 
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Продовження табл. 1.10 
Концентрація - Концентрацією визнається:  

 1) злиття суб'єктів господарювання або  приєд-

нання  одного суб'єкта господарювання до іншого; 

 2) набуття безпосередньо або через інших осіб 
контролю одним або кількома суб'єктами  

господарювання над одним або кількома  
суб'єктами господарювання чи частинами  суб'єктів  

господарювання 

Джерело: складено автором за [57, 56]. 

 

З 2001 року процеси злиття та поглинання були спрямовані на розвиток 

складних організаційних структур та поступову консолідацію активів і 

концентрацію виробництва в таких структурах. Логічним завершенням таких  

процесів стало формування домінуючих компаній у більшості видів 

економічної діяльності. 

Основними індикаторами контролю є: частка відповідного ринку, 

вартість (сукупна вартість) активів, обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів. 

Основним інструментом такого контролю  є дозвіл на концентрацію.  

Так, у статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

визначено, що «концентрація може бути здійснена лише за умови попереднього 

отримання дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної 

колегії Антимонопольного комітету України, якщо: 

1) сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів 

учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за останній 

фінансовий рік, у тому числі за кордоном, перевищує суму, еквівалентну 30 

мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом, встановленим 

Національним банком України, що діяв в останній день фінансового року, і при 

цьому вартість (сукупна вартість)  активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації  

товарів в Україні  не  менш  як у двох учасників концентрації, з урахуванням 

відносин  контролю, перевищує суму, еквівалентну 4 мільйонам євро, 

визначену  за офіційним валютним курсом, установленим Національним 

банком  України,  що  діяв  в  останній  день  фінансового року, у кожного ;  
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 2) сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації  товарів  в 

Україні суб’єкта господарювання, щодо якого набувається контроль, або 

суб’єкта, активи, частки (акції, паї) якого набуваються у власність чи 

одержуються в управління і користування, або хоча б одного із  засновників 

створюваного суб’єкта  господарювання, з урахуванням відносин  контролю,  за 

останній  фінансовий рік перевищує суму, еквівалентну 8 мільйонам євро, 

визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком 

України, що діяв в останній день фінансового року, і  при цьому обсяг 

реалізації товарів хоча б одного іншого учасника концентрації, з  урахуванням  

відносин  контролю,  за останній фінансовий рік, у тому числі за кордоном, 

перевищує суму, еквівалентну 150 мільйонам євро, визначену за офіційним 

валютним курсом, установленим Національним банком  України, що діяв в 

останній день фінансового року» [56]. 

Також у Розпорядженні Антимонопольного комітету від 19.02.2002 р. № 

33-р «Про затвердження Положення про порядок надання заяв до 

Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на 

концентрацію суб’єктів господарювання» зазначається, що у випадках, 

незалежно від сукупної вартості активів або сукупного обсягу реалізації товарів 

учасників концентрації, коли:  

-  частка на певному ринку товару будь-якого учасника концентрації або 

сукупна частка учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, 

перевищує 35 відсотків, та концентрація відбувається на цьому чи суміжному з 

ним ринку товару» [151]. 

Для оцінювання об'єктивності використання індикаторів контролю в 

системі антимонопольно-конкурентної політики було проаналізовано показ-

ники діяльності підприємств промисловості за групами підприємств (табл. 

1.11). 

За даними проведеного аналізу виявлено, що показники обсягу 

реалізованої продукції одного підприємства та активи одного підприємства 

великих підприємств України сформовані на рівні, який наближений або 
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перевищує порогові значення, при досягненні яких  злиття таких компаній 

вимагатиме необхідності отримання дозволу на концентрацію. Зважаючи, що 

злиття та поглинання – це процеси, пов'язані з передачею прав власності на 

акції, отримання дозволу на концентрацію необхідне у всіх випадках злиття 

великих підприємств. Така ситуація призводить до необхідності 

структурування активів учасників у процесі підготовки до процесу злиття, до 

поодиноких прикладів концентрації без дозволу Антимонопольного комітету 

України, до заниження економічних показників діяльності для отримання 

дозволу на концентрацію тощо. 

Таблиця 1.11 

Показники діяльності підприємств промисловості у 2014 р. 

Показники 
Підприємства за розмірами Всього 

великі середні малі 

Необоротні активи, млн грн 791733 226242,5 50077,7 1068053,2 

Оборотні активи, млн грн 552711,9 311475,2 78049,4 942236,5 

Сума активів, млн грн 1344444,9 537717,7 128127,1 2010289,7 

Кількість підприємств промисловості 289 4791 37107 42187 

Активи одного підприємства, млн грн 4652,1 112,2 3,5 47,7 

Обсяг реалізованої продукції, млн грн 932940,4 531514 82160,5 1473091,5 

Обсяг реалізованої продукції одного 

підприємства, млн євро 
153,72 5,28 0,11 1,66 

Обсяг реалізованої продукції на 1 грн 

активів 
0,69 0,99 0,64 0,73 

Джерело: складено автором за даними [41, 42].  

Еволюція системи державного регулювання у країнах світу призвела до 

становлення двох моделей регулювання процесів злиття та поглинання: 

монорегуляторної та полірегуляторної. При монорегуляторній моделі 

державного регулювання існує єдиний державний регулятор. Така модель 

державного регулювання характерна для Великобританії та Франції.  

Для полірегуляторної моделі державного регулювання характерні 

наявність кількох органів державної влади, які регулюють злиття та 

поглинання, та розвинута система саморегулівних організацій. Полірегуляторна 

система діє в США, Росії та Україні [6, с. 217].  
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Органами, які здійснюють державне регулювання процесів злиття та 

поглинання в Україні, є Верховна Рада України, Антимонопольний комітет 

України, Державна фіскальна служба України, Національна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку. Серед саморегулівних організацій найбільший 

вплив на процеси злиттів та поглинань здійснюють галузеві асоціації 

виробників, Союз промисловців та підприємців. Державні органи, що 

здійснюють законодавче регулювання злиттів та поглинань, наведених в            

табл. 1.12. 

Таблиця 1.12 

Законодавче регулювання злиттів та поглинань 

Органи 

державного 
регулювання 

Закони та інші нормативно-правові акти 

Верховна Рада 
України 

Закон «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI 
Закон «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-

IV 
Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в 

Україні» від 30.10.1996 р. № 448/96-ВР 
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб–підприємців» від 15.05.2003 р. № 755-IV 

Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 р.                 
№ 2210-III 

Антимонопольний 

комітет України 

Розпорядження Антимонопольного комітету України «Положення про 

порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про 
попереднє отримання дозволу на концентрацію» від 19.02.2002 р. № 
33-р 

Розпорядження Антимонопольного комітету України «Положення про 
порядок подання заяв до органів Антимонопольного комітету України 

про надання дозволу на узгоджені дії суб'єктів господарювання»  від 
12.02.2002 р. № 26-р 
Розпорядження Антимонопольного комітету України «Методика 

визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів 
господарювання» 05.03.2002 р. № 49-р 

Національна 

комісія з цінних 
паперів та 
фондового ринку 

Рішення НКЦПФР «Порядок здійснення емісії та реєстрації випуску 

акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, 
виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання» від 
09.04.2013 р. № 520 

Державна 
фіскальна служба 
України 

Закон України «Податковий кодекс України» від 02.12.2010 р. № 2755-
VI 

Джерело: складено автором. 

 

http://zakon.rada.gov.ua/go/755-15
http://zakon.rada.gov.ua/go/755-15
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Податкова політика належить до тих видів політики, які формують 

економічні стимули реалізації угод злиттів та поглинань. Інструментами 

реалізації податкової політики в контексті її впливу на процеси злиттів та 

поглинань є податок на прибуток та податок на додану вартість.  Відповідно до 

Податкового кодексу України злиття компаній пов'язано з виникненням таких 

об'єктів податкового регулювання: 

1) податкове зобов'язання. Згідно з Податковим кодексом України 

визначено, що у разі об’єднання двох або більше платників податків в одного 

платника податків, об’єднаний платник податків набуває усіх прав і обов’язків 

щодо погашення грошових зобов’язань чи податкового боргу всіх платників 

податків, що об’єдналися. Передача всіх активів учасників злиття на баланс 

правонаступника не є об'єктом оподаткування; 

2) операції обміну акцій. Такі операції не супроводжуються виникненням 

податкового зобов'язання у правонаступника (об'єднаної компанії); 

3) додаткова емісія акцій, об'єднаних у результаті злиття компанією, не є 

об'єктом оподаткування.  

Процеси злиття та поглинання впливають на стан галузевих ринків, 

оскільки при злитті компаній відбувається зміна структури учасників ринку, 

при поглинанні – зміна структури власності галузевих виробників. Ці зміни 

можуть мати як позитивний, так і негативний вплив на стан галузевих ринків. 

Зменшення кількості учасників ринку призводить до зниження рівня 

конкуренції на ньому, зростання обсягів виробництва в межах об'єднаної 

компанії в результаті злиття підприємств корпоративного типу, небезпечне з 

огляду на можливості домінування на ринку та досягнення монопольного 

стану.  

Так, за даними табл. 1.11 кількість великих підприємств у 2014 р. 

становила 0,7 % від загальної кількості підприємств промисловості, але вони 

формують 60 % обсягу реалізованої промислової продукції в Україні, на 

середні підприємства припадає відповідно 11 % кількості та 34,5 % обсягу 

реалізованої промислової продукції, а на малі 88 % та 5,5 % відповідно. 
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В економіці, за даними Держстату України, в 2014 р. частка великих, 

середніх та малих підприємств становила відповідно 0,2; 3,7 і 96,1 %, а обсяг 

реалізованої продукції – 39,1; 38,9 і 22,0 %. У 2006 р. співвідношення були 0,3; 

6,9; 92,8 і 36,6 %; 44,6 і 18,0 %.  

Отже, за період 2006–2015 рр. не сталося значних структурних змін у 

кількості основних суб'єктів ринку та змін в обсягах виробленої ними 

продукції. Підтвердженням даного факту є динаміка обсягів реалізованої 

продукції підприємств промисловості у приведених цінах за 2005–2012 рр. 

З часу прийняття Закону України «Про захист економічної конкуренції»  

законодавство стосовно регулювання наслідків впливу процесів злиття та 

поглинання  на  стан економіки України не змінювалося. Однак переважаючим 

способом зміни структури економіки України були процеси злиттів та 

поглинань, які зумовили зміни стану більшості ринків товарів у напрямку 

зростання їх концентрації.   

За даними Антимонопольного комітету України, серед сумарної кількості 

угод концентрації найбільша частка угод поглинання (придбання акцій, часток, 

паїв). 

Злиття, як процес структурних змін в економіці країни, не є відчутно 

активним через вплив низки організаційних, законодавчих, ринкових чинників 

та причин, зумовлених особистими мотивами власників. 

Державна політика контролю за процесами концентрації – це політика 

контролю злиттів та поглинань. Серед трьох розглянутих способів реорганізації  

в Україні переважає поглинання компаній шляхом придбання пакетів акцій, які 

дають можливість набути контроль над придбаним об’єктом. Причини 

активності процесів поглинання пов’язані з тим, що поглинання компаній, 

порівняно з іншими способами набуття прав власності на підприємство, має 

низку особливостей з огляду на можливості його впливу на процеси 

концентрації, зокрема: 

1) набуття контролю над підприємством не супроводжується утворенням 

одного суб’єкта господарювання, тому сукупна частка на ринку учасників 
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поглинання не повинна перевищувати 50 %  обсягу ринку на відміну від злиття, 

пов’язаного з утворенням одного суб’єкта господарювання, частка якого на 

ринку не повинна перевищувати 35 %; 

2) поглинання компаній здійснюється здебільшого у суміжних, 

технологічно залежних галузях діяльності, що знижує прямий вплив на 

концентрацію на відповідних ринках і не потребує дозволів на концентрацію. 

Злиття характерне для підприємств однієї галузі діяльності та виявляється в 

злитті технологічно однорідних виробництв (наприклад, злиття двох 

виробників автомобілів, двох банків тощо), що небезпечно з огляду на 

можливості впливу на зміну стану концентрації на даних ринках; 

3) з позиції організаційної працемісткості робіт щодо реалізації угоди 

поглинання вони менш трудомісткі та організаційно простіші, оскільки не 

вимагають перереєстрації організаційно-правової форми діяльності компаній та 

не пов’язані зі зміною їхніх назв. У процесі злиття відбувається зміна прав 

власності на акції компанії–продавця (поглинутої компанії). На відміну від 

поглинання злиття компаній належить до складних організаційних процесів, з 

сукупністю працемістких юридичних, фінансових, бухгалтерських, 

управлінських процедур, логічним завершенням яких є реєстрація 

новоутвореного підприємства, реєстрація в НКЦПФР емісії акцій 

новоутвореного підприємства, реєстрація акцій в депозитарії тощо.  

З огляду на сукупність вказаних характеристик процеси поглинання стали 

основними інструментами перерозподілу власності на промислові активи в 

економіці України та формування сукупності пов'язаних осіб, що зумовило 

низку негативних явищ, проявами яких є трансфертне ціноутворення, 

податкова оптимізація тощо. 

Нині Україна  постала перед необхідністю пошуку напрямів подальшого 

економічного розвитку. В системі набору можливих варіантів розвитку 

неабияку роль відіграє система державного регулювання, яка за двадцятирічну 

історію показала свій вплив на асиметричність розвитку як груп  суб'єктів 

підприємництва, так і на спосіб їх утворення. Тільки дослідження впливу 
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антимонопольного регулювання на процеси злиттів та поглинань довело 

необхідність змін законодавства на основі забезпечення його відповідності 

реальним потребам економіки України. Економіка вимагає лідерів 

промислового та аграрного виробництва, здатних конкурувати на зарубіжних та 

національних ринках. Забезпечити реалізацію даної мети економічної політики 

держави можливо лише шляхом створення умов для утворення великих 

суб'єктів ринку та формування конкуренції між ними. Способом реалізації 

даної мети є процеси злиття та поглинання.  

У процесі аналізу співвідношень між існуючими законодавчими 

вимогами до регулювання угод злиттів і поглинань та реальними 

можливостями національних компаній до їх виконання виявлено такі тенденції: 

1. Будь-яке злиття великих підприємств України супроводжується 

необхідністю отримання дозволу на концентрацію. 

2. Найвищу ефективність використання активів демонструють середні 

підприємства. 

3. Фіксація індикаторів контролю за злиттями та поглинаннями в 

іноземній валюті (євро) змінює умови реалізації таких процесів для 

національних підприємств. При цьому дослідження динаміки обсягів реалізації 

та активів підприємств підтвердило їх відносно стійку динаміку і відносну 

сталість поведінки. Визначення обсягів реалізації та активів як індикаторів 

контролю в євро закладає елементи можливої нестійкості в тенденції процесів 

злиттів та поглинань. 

4. Нинішня система регулювання процесів злиттів та поглинань не 

вплинула на формування раціональних пропорцій структури суб'єктів 

господарювання. Переважаючим суб'єктом підприємницької діяльності в 

Україні залишається мале підприємство, частка якого в обсягах промислового 

виробництва є невисокою. 

5. Результатом реалізації існуючої системи державного регулювання став 

перерозподіл власності на промислові та аграрні активи з використанням 

процесів набуття контролю (поглинання) та придбання акцій.  
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Отже, за результатами економічного аналізу результатів впливу злиттів та 

поглинь на розвиток економіки України можна дійти висновку, що існуюча 

система регулювання процесів злиттів та поглинань спрямована не на 

стимулювання їх розвитку, а на стримування активності таких процесів. Замість 

активності розвитку підприємництва спостерігається активність процесів 

перерозподілу власності. 

Систему державного регулювання варто удосконалювати в напрямі 

перенесення акцентів з контролюючого впливу держави на контролюючий  

вплив усіх зацікавлених осіб (конкурентів, інвесторів, банків тощо). Для цього 

доцільно залучати існуючі наукові підходи до дослідження економічних 

процесів, зокрема процесний і системний.  

Так, відповідно до процесного підходу злиття компаній можна уявити як 

сукупність логічно взаємопов'язаних стадій: передінтеграційної, інтеграційної 

та післяінтеграційної. Забезпечення ефективного контролю за процесами злиття 

та поглинання з боку зацікавлених осіб можливе лише за формування 

державою умов для його організації. Вони мають бути сформовані шляхом 

державного регулювання процедур, які дозволяють забезпечити належний 

контроль. Такі процедури слід розробляти щодо кожної стадії процесу злиття 

компаній. 

Контроль суб'єктами ринкових відносин можливий лише за умови 

законодавчого закріплення необхідності забезпечення прозорої діяльності 

компанії, інформованості про наміри здійснення концентрації (у т.ч. і 

публікація проспектів), обов'язкової аудиторської перевірки діяльності та 

операцій, які приводять до зміни структури підприємства тощо.  

Формування ефективного механізму злиттів та поглинань можливе 

шляхом постійного їх моніторингу та коригування економічних умов реалізації 

шляхом удосконалення законодавчої бази, формування традицій та найкращої  

практики здійснення таких процесів тощо.  

Оскільки моніторинг передбачає комплексне спостереження за станом 

досліджуваного об'єкта відповідно до заданих критеріїв, сутність моніторингу  
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злиттів та поглинань можна означити як систему дій щодо спостереження за 

процесом реалізації угод злиттів та поглинань та їхнім впливом на стан 

економіки країни. Суб'єктом такого моніторингу є Антимонопольний комітет 

України, який здійснює контроль за дотриманням критеріїв щодо положення 

об'єднаної компанії на відповідному ринку.  

У системі дій щодо моніторингу злиттів та поглинань слід розмежувати 

кілька складових елементів: 

1) моніторинг параметрів як спостереження за показниками 

(індикаторами), які сигналізують про хід процесу злиття або поглинання; 

2) моніторинг стану злиттів та поглинань як збір та аналіз інформації 

щодо сукупності їхніх ознак з метою прогнозування подальшої поведінки цих 

процесів та їх впливу на тенденції розвитку економіки; 

3) моніторинг становища злиттів та поглинань як збір, реєстрацію та 

аналіз обставин, які зумовили відповідний стан; 

4) моніторинг положення як спостереження за місцем процесів злиттів та 

поглинань в економіці країни. 

Система моніторингу дає змогу забезпечити збір, обробку інформації та її 

аналіз з метою своєчасного контролю й регулюванням процесів злиттів та 

поглинань. 

Крім того, слід зазначити, що моніторинг – це своєрідна процедура 

порівняння фактичних даних процесу з попередньо заданими критеріями, які є 

еталонними для даного етапу розвитку досліджуваної системи. Отже, в системі 

моніторингу важливе місце відводиться постановці критеріїв як індикаторів 

заданої характеристики злиттів та поглинань. 

Отже, з огляду на предмет даного дослідження критерії злиттів та 

поглинань визначаються залежності від виду моніторингу (табл. 1.13). 

Моніторинг злиття та поглинання дає можливість виявити направленість 

процесів їх протікання та вплив на зміни стану розвитку економіки, що 

забезпечує державні органи об'єктивними даними для прийняття виважених 

рішень щодо удосконалення механізму їх реалізації. За результатами 
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системного моніторингу злиттів та поглинань останніх років виявлено 

наступне: 

1. Моніторинг параметрів дав підстави для висновку про зниження всіх 

фактичних показників злиттів та поглинань порівняно із заданими критеріями. 

Національний ринок злиттів та поглинань характеризується поступовим 

падінням вартісних і кількісних значень, хоча в 2012–2013 рр. помітне деяке 

зростання останніх, в основному за рахунок приватизації державних пакетів 

акцій енергетичних компаній  на суму 4,88 млрд грн. Особливістю злиттів та 

поглинань останнього десятиріччя є зниження вартості угод при незначному 

збільшенні їх кількості. Звідси обґрунтованим буде висновок про перехід 

процесів злиттів і поглинань у сфери з незначною вартістю активів та 

невисокою прибутковістю їхньої діяльності. Такими є ті види економічної 

діяльності, орієнтовані на масового споживача вироблених товарів і наданих 

послуг, та в яких термін обігу оборотних активів є досить коротким, що 

пришвидшує термін повернення вкладених коштів інвестора.  

Таблиця 1.13 

Види та критерії моніторингу процесу злиттів та поглинань 

Вид 
моніторингу 

Сутність моніторингу Критерії моніторингу 

Моніторинг 

протікання 
процесів 

злиття та 
поглинання 
 

Реєстрація відхилення 

фактичного значення заданого 
параметру процесу злиттів та 

поглинань від встановленого 
критерію 

Збільшення кількості угод 

Зростання вартості угод 
Зростання ринкової вартості акції 

об'єднаної компанії 
Додаткова емісія акцій 
Підвищення індексу 

платоспроможності 
Підвищення індексу 

кредитоспроможності 

Моніторинг 
фактичного 
стану 

процесів 
злиття та 

поглинання 

Реєстрація відхилення фактичної 
характеристики процесу від вста-
новлених критеріїв 

Участь іноземного інвестора 
Дружній характер злиття та 
поглинання  

Збільшення частки податків 
Збільшення виручки 

Зростання зайнятості 

Моніторинг 
зовнішнього 
середовища 

Реєстрація відхилення 
фактичного значення індикаторів 
зовнішнього середовища від 

встановлених критеріїв 

Вартість залучених коштів 
Індекс інфляції 
Індекс девальвації 

Середній рівень доходу 
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Продовження табл. 1.13 

Моніторинг 

позицій 
процесів 
злиття на 

поглинання в 
економіці 

країни 

Реєстрація відхилення 

фактичних індикаторів наслідків 
угод  від встановлених критеріїв 

Частка об'єднаної корпорації на 

галузевому ринку 
Сукупна вартість активів 
Тип ринку 

Джерело: розроблено автором. 

 

Щодо ринкової вартості як параметра злиттів та поглинань, то слід 

відзначити, що сукупність політичних та економічних чинників вплинула на 

зниження ринкової вартості акцій українських компаній на національному та 

світових фондових ринках (Варшавській, Франкфуртській, Лондонській). Окрім 

того, специфіка українських злиттів і поглинань криється в тому, що вони прак-

тично не торкаються організованого фондового ринку, а отже ринкова вартість 

акцій не визначається на основі зіставлення попиту та пропозиції на них.  

Таким чином, на основі проведеного моніторингу параметру ринкової 

вартості на відповідність його заданому критерію можна дійти висновку про 

існування проблем загальноекономічного та правового характеру, які 

впливають на відхилення фактичних значень параметрів від встановлених 

критеріїв.  

За даними моніторингу ціни угоди переконалися в тому, що ціна 

більшості об'єктів не формується на основі ринкового підходу до визначення 

вартості підприємства корпоративного типу. Переважаючим є майновий метод 

з подальшим коригуванням вартості підприємства корпоративного типу (або 

частки акцій) на поправочні коефіцієнти. Недоліками даного методу є слабкий 

зв'язок вартості з попитом на акції даного виду економічної діяльності.  

Наприклад, у 2010 р. «Метінвест» купив 94 % капіталу ММК, а також 75 

% інших активів групи «Ілліч-Сталь» на суму 377 млн дол., тоді як експертна 

ринкова вартість підприємства становила 1,3–2,5 млрд дол. [103].   

Найдорожчою угодою злиття та поглинання у 2011 р. в недержавному 

секторі України стало придбання холдингом «Метінвест» 50,0032 % акцій 
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комбінату «Запоріжсталь» у бізнес-групи «Індустріал». Особливість угоди – 

придбання акцій за допомогою опціону за 30 млн дол., а за даними фінансової 

звітності вона становить 416 млн дол., за них роком раніше попередні власники 

сплатили близько 900 млн дол. [96]. 

Щодо величини емісії акцій слід відзначити, що більшість операцій 

злиттів та поглинань проводиться без додаткової емісії або з викупом 

додатково емітованих акцій акціонерами підприємства корпоративного типу. 

Так, у результаті придбання в 2010 р. «Метінвестом» Маріупольського 

металургійного комбінату ім. Ілліча було здійснено додаткову емісію акцій, яка 

була повністю викуплена «Метінвестом», у результаті чого його частка зросла 

до контролюючого рівня.  

Отже, на основі проведеного моніторингу параметрів ціни угоди злиття 

та поглинання і ринкової вартості акцій можна дійти висновку про наявність 

непрозорих схем у розрахунку вартості угоди та її оплаті, низький попит на 

ринку покупців відповідних активів, можливість зговору на ринку покупців, 

низьку емісійну активність як джерела формування ресурсів об'єднаної 

компанії,  значну залежність інвестиційної активності від політичної  та 

економічної ситуації в країні. 

2. Моніторинг стану злиттів та поглинань, проведений на основі 

дослідження основних характеристик системи, дав змогу виявити основні 

внутрішні закономірності протікання процесів злиттів та поглинань.  

Щодо юридичного статусу учасників процесів злиттів та поглинань, то 

варто наголосити, що в останні роки збільшилася участь у них вітчизняних 

компаній, які є управляючими компаніями фінансових і промислових компаній. 

За оцінками компанії "МТ-Інвест", у 2013 р. загальний обсяг угод злиттів і 

поглинань, де продавцем, покупцем або країною походження активів була 

Україна, досяг 8 млрд дол., що на 3 млрд дол. більше ніж у 2012 р. Водночас за 

даними компанії Dealogic, обсяг угод M&A за участю України зріс більш ніж 

удвічі – до 4,2 млрд дол. 
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Національною особливістю таких процесів стало поглинання невеликими 

компаніями великих металургійних та енергетичних компаній, що свідчить про 

непрозорість існуючих схем злиттів та поглинань в Україні. Окрім того,  в таких 

процесах беруть участь олігархічні структури, що призводить до утворення 

монопольних галузевих вертикально інтегрованих бізнесів.  

Іноземні компанії, зважаючи на зростання ризиків діяльності в Україні, 

збільшили активність щодо продажу українських активів. Найбільша кількість 

продажів активів за участю іноземних власників була в банківському секторі. 

Так, австрійська Erste Group, продавши Ерсте Банк Фідобанку за 83 млн дол., 

пояснила мету угоди необхідністю консолідації своїх європейських активів. 

Продаж 96 % акцій банку «Форум» за 80 млн дол. «Смарт-Холдингу» 

пояснювався тим, що вкладення німецьких акціонерів не дали очікуваного 

результату: Commerzbank викупив 60 %+1 акцію банку «Форум», витративши 

на це 600 млн дол., далі збільшивши свій пакет до 96,06 %, що вимагало 

додаткових витрат у 70 млн дол. Але за всіма угодами простежується основна 

причина скорочення українських активів іноземними компаніями, а саме 

несприятливість економічного середовища та посилення тиску з боку 

національних фінансово-промислових груп.  

Означена тенденція виходу іноземного інвестора з України не призведе 

до її економічного зростання. Навпаки, присутність іноземного інвестора в 

Україні дозволить вивести вітчизняну продукцію на закордонні ринки. 

Сприятливою присутності має бути партнерство з іноземними компаніями 

через інтеграцію та кооперацію. Злиття і поглинання в даному контексті 

розглядається як спосіб реалізації політики залучення іноземного інвестора.  

З урахуванням того, що в Україні виробництво товарів і послуг 

сконцентровано в недержавному секторі економіки, держава може вплинути на 

зростання частки профільного іноземного інвестора в структурі власності 

компаній тільки шляхом створення безпечних та гарантованих умов діяльності, 

якими є: гарантування прав власності, верховенство закону, некорумпованість 

процесів реєстрації, ліцензування тощо. 
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Більшість злиттів та поглинань мають вимушений характер, що пов'язано 

із перерозподілом власності між основними акціонерами двох компаній. Попри 

багаторічні спроби розробки цивілізованих норм і правил поглинань, в Україні 

трапляються непоодинокі  випадки рейдерських захоплень, про що свідчать 

численні факти, які підтверджують зростання кількості недружніх поглинань в 

Україні за участю осіб, причетних до формування антикорупційної та 

антирейдерської політики [23].  

Особливий сплеск захоплень бізнесу був зафіксований в Україні у 2011 р. 

Початок такого захоплення може бути різним (від активізації позачергових 

перевірок з боку контролюючих або силових органів, після яких робота 

підприємств, до яких виявлено інтерес, блокується, до порушення проти 

власників або керівників кримінальних справ). 

Окрім того, від 2014 р. в Україні збільшилася кількість "технічних" 

транзакцій з метою переведення активів з однієї юридичної особи на іншу без 

зміни кінцевого бенефіціара. Такі транзакції мають на меті уникнути 

відповідальності за кредитами. З огляду на це напрямом удосконалення 

механізму злиттів та поглинань є посилення контролю за виконанням боргових 

зобов'язань при зміні власника. 

Моніторинг характеру угод засвідчує, що напрямом удосконалення 

механізму злиттів та поглинань є розробка та прийняття антирейдерських 

законів як гарантій захисту прав власності в Україні. Щодо типу злиттів та 

поглинань, то в останні роки більшість угод здійснювалися з метою 

формування довгих вертикальних ланцюгів виробництва, особливо в секторі 

добувної та переробної промисловості. Зросла частка придбань для 

забезпечення збуту готової продукції. Так, у 2012 р. компанія СКМ викупила 

80% акцій залізничної компанії «Лемтранс» за 480 млн дол. США, 

сконцентрувавши таким чином стовідсотковий пакет. 

Стосовно впливу процесів злиття та поглинання на стан розвитку 

економіки країни слід зауважити, що в системі мотивів таких процесів є 

податкова оптимізація, реалізація якої призводить до зменшення суми 
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консолідованих податкових платежів унаслідок злиття та поглинання, 

зниження рівня зайнятості, а відповідно й зборів до Пенсійного фонду, як 

результат управлінської реорганізації в об'єднаній компанії.  

Вертикальний тип інтеграції, який сприяє формуванню в структурі 

організаційної групи власних джерел сировини, зазвичай супроводжується 

значним зростанням виручки від реалізації та частки об'єднаної компанії на 

відповідному ринку. 

3. Моніторинг становища злиттів та поглинань полягає у контролі за 

показниками зовнішнього середовища, яке впливає на зміну їх стану та 

динаміки. Серед основних чинників зовнішнього середовища можна виділити 

основні макроекономічні тенденції, які оцінюються індикаторами інфляції, 

валютного курсу, вартості позикових коштів, середнього рівня доходу в країні. 

Негативний вплив політичного фактору призвів до погіршення як 

значень, так  і тенденцій їх зміни, які мають різноспрямовану направленість 

впливу на активність процесів злиттів та поглинань в Україні.  Так, чинники 

підвищення кредитної ставки в країні, зниження рівня доходів населення, 

зростання інфляції обмежили як можливості доступу до фінансових ресурсів 

при фінансуванні угод злиттів та поглинань, так і ємність внутрішнього ринку 

для реалізації вироблених товарів і послуг. Девальвація національної валюти, 

навпаки, знецінює вартість національних активів для іноземного інвестора.  

Отже, на основі моніторингу тенденцій зміни основних чинників 

зовнішнього середовища  управління злиттями та поглинаннями на рівні 

національної економіки має базуватися на політиці відновлення 

платоспроможності населення, полегшення доступу інвестора до іноземних 

джерел фінансування угод, наповнення товарних ринків.  

4. Моніторинг положення базується на аналізі наслідків впливу 

об'єднаної корпорації на стан галузевого ринку. Критеріями такого впливу 

виступають частка ринку, сукупна вартість активів та зміна типу галузевого 

ринку. 
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Суб'єктом такого моніторингу є Антимонопольний комітет України, який 

здійснює контроль за дотриманням критеріїв щодо положення об'єднаної 

корпорації на відповідному ринку.  

За даними звітів Антимонопольного комітету можна зробити висновки 

про зростання ринків з ознаками олігополії [59 - 62].  

Запропонована система моніторингу злиттів та поглинань у вигляді 

контролю їх параметрів, стану, становища та положення дозволяє здійснювати 

своєчасний нагляд як за характером їх протікання, так за направленістю впливу 

на стан розвитку економіки країни. Формування механізму управління 

злиттями та поглинання на рівні національної економіки, яке базується на 

результатах моніторингу, сприяє їх ефективній активізації, а в результаті – 

економічному зростанню в Україні.    

 

Висновки до розділу 1 

 

У даному розділі при дослідженні процесів злиття та поглинання 

окреслено економічний зміст злиття та поглинання та розглянуто їх 

класифікацію, проведено ретроспективний аналіз розвитку цих процесів. 

Автором сформульовано певні висновки та узагальнення: 

1. Систематизація існуючих наукових розробок виявила недостатнє 

теоретичне обґрунтування питань сутності, структури, взаємозв'язків 

організаційно-економічного механізму злиттів та поглинань. На підставі 

дослідження економічної сутності понять «злиття», «поглинання» та 

«механізм» уточнено дефініцію «організаційно-економічний механізм злиттів 

та поглинань» як сукупності організаційних процедур та економічних методів, 

які забезпечують процес перетворення мотивів у результати процесів злиттів та 

поглинань. 

2. Автором розроблено концептуальну модель організаційно-

економічного механізму злиттів та поглинань як сукупності логічно 

структурованих етапів угоди, які супроводжуються реалізацією визначених 
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функцій та принципів на кожному етапі, здійснюються у межах встановлених 

норм, правил, процедур, ресурсів, активність використання яких залежить від 

мотивів і спрямована на задоволення інтересів зацікавлених осіб.  

3. Аналіз співвідношень між чинними законодавчими вимогами щодо 

регулювання угод злиттів та поглинань і реальними можливостями 

національних компаній до їх виконання виявив такі особливості: будь-яке 

злиття великих підприємств України супроводжується необхідністю отримання 

дозволу на концентрацію; найвищу ефективність використання активів 

показують середні підприємства; фіксація індикаторів контролю за злиттями та 

поглинаннями в іноземній валюті (євро) змінює умови реалізації таких процесів 

для національних підприємств; діюча система регулювання процесів злиттів та 

поглинань не вплинула на формування раціональних пропорцій структури 

суб'єктів господарювання; результатом реалізації існуючої системи державного 

регулювання став перерозподіл власності на промислові та аграрні активи з   

використанням  процесів набуття контролю (поглинання) та придбання акцій. 

4.  Виявлено із залученням економічного аналізу результатів впливу 

злиттів та поглинь на розвиток економіки України, що нинішня система 

регулювання процесів злиттів та поглинань спрямована не на стимулювання їх 

розвитку, а на стримування активності таких процесів. Замість активності 

розвитку підприємництва спостерігається активність процесів перерозподілу 

власності. 

5.Будь-яка система базується на організованому та систематичному 

контролі за ходом протікання економічних процесів, що дозволяє виявити 

невідповідності та прийняти управлінські заходи щодо нейтралізації їх 

негативного впливу на розвиток економіки. В механізмі злиттів та поглинань 

такий контроль як за характером протікання злиттів та поглинань, так і за 

направленістю їх впливу на стан розвитку економіки країни запропоновано 

здійснювати у вигляді моніторингу. Система моніторингу  злиттів та 

поглинань, яка  включає моніторинг їх параметрів, стану, становища та 

положення дозволить виявляти направленість їх впливу на розвиток економіки 
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України та приймати відповідні заходи щодо зростання ефективності після 

інтеграції.   

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях автора            

[104, 107, 108, 110, 111, 116, 120]. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАНЬ У  

НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ 

 

2.1. Сучасні тенденції розвитку світового ринку злиттів та поглинань 

 

Конкурентне середовище, а саме його зміни, становлять основу злиттів та 

поглинань. З розвитком економіки вони стають більш істотними та стрімкими. 

Глобалізація, диверсифікація, технологічний прогрес, лібералізація ринків – 

кожен з цих факторів постійно впливає на оцінку активів компанії та прогнози 

її функціонування, змушує перебувати в активному пошуку інвестиційних 

можливостей, зменшувати витрати та стратегії протидії конкурентам. Усі 

відомі у світі хвилі злиттів та поглинань, починаючи з 1890-х років, пов’язані 

саме з цими факторами. Піки угод злиттів та поглинань припадають на періоди 

структурних змін, промислових криз і підйомів, інфляції, технологічних 

революцій, коли відбувається суттєва організаційна перебудова економіки та 

переоцінка її активів. 

Світова історія налічує шість часових етапів пожвавлення на ринку M&A 

(хвиль злиттів), кожна з яких мала свої унікальні характеристики, привносячи 

щось нове у безперервний процес еволюції ринку злиттів та поглинань. Саме 

шляхом подібних угод було створено такі промислові гіганти, як US Steel та  

General Motors. 

Узагальнене дослідження етапів розвитку світового ринку злиттів та 

поглинань дозволяє виділити основні риси кожного з періодів активності.  

Так, перша хвиля (1887–1904 рр.) – більшість злиттів та поглинань 

проводилися за принципом горизонтальної інтеграції (на них припадало понад 

78 % угод). Практично в усіх галузях панувала монополія. Пік першої хвилі 

припав на 1898–1902 рр., коли M&A-активність була притаманна всім галузям 

економіки (металургійній, харчовій, нафтовій, машинобудуванню).  
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Відмітною рисою угод цього періоду був їх багатосторонній характер: у 

75 % випадків у M&A-угоди було залучено принаймні 5 компаній, тоді як у         

26 % ця кількість зростала до 10 учасників і більше. Наслідком консолідації в 

певних галузях було заснування таких гігантів як Standard Oil Co., British 

American Tobacco і General Electric Co. Перша хвиля закінчилася в 1904 р. із 

крахом фондового ринку. 

Друга хвиля (1916–1929 рр.) спричинена припливом інвестиційного 

капіталу на фондові ринки в результаті економічного буму після Першої 

світової війни в поєднанні зі сприятливою економічною кон’юнктурою. Із 

прийняттям у 1914 р. закону Клейтона (ClaytonAct), який обмежував такі 

прояви антиконкурентної поведінки, як цінова дискримінація та купівля 

великого пакета акцій компаній-конкурентів, злиття в галузях призвело до 

панування вже не монополій, а олігополій, тобто домінування невеликої 

кількості потужних фірм. M&A-угоди носили здебільшого вертикальний 

характер. Занепад на ринку злиттів та поглинань, як і у випадку з першою 

хвилею, прийшов разом із «чорним четвергом» 1929 р. 

Третя хвиля (1965–1973 рр.) – ера конгломератів. 80 % злиттів та 

поглинань призвели до створення конгломератів. Законодавче обмеження на 

горизонтальну та вертикальну інтеграцію. 

Наростання третьої хвилі M&A-активності в США здебільшого було 

спричинено економічним бумом у світовій економіці періоду 60–70-х рр. ХХ 

ст., наслідком якого стало інтенсивне зростання цін акцій на фондових ринках, 

що, в свою чергу, призвело до дедалі ширшого використання їх як засобу 

розрахунку під час укладання M&A-угоди. В той же час процес оплати акціями 

значно спрощувався із появою у цей період перших конвертованих цінних 

паперів. За оцінкою Федеральної торгової комісії США (Federal Trade 

Commission) з 1965 по 1975 рр. 80 % M&A-угод мали наслідком утворення 

конгломератів. 

Четверта хвиля (1981–1989 рр.) – значне зростання кількості та вартості 

M&A-угод у 80-х рр. ХХ ст. відображало ті глибинні зміни в економічному та 
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фінансовому кліматі, які були притаманні даному періоду (велику роль зіграла 

стабільність процесу росту світової економіки у 1982–1990 рр.). Пік активності 

припав на 1984–1989 рр., найбільш вираженою тенденцією якого стало стрімке 

зростання частки ворожих поглинань у сукупній вартості M&A-угод (у певні 

роки досягала 25 %). Інша особливість цього періоду була пов’язана із 

характером угод, зокрема поширилися мегазлиття/мегапоглинання, а кількість 

угод вартістю понад 100 млн дол. США збільшилася в 24 рази (1974–1986 рр.). 

Використання боргових зобов’язань як джерел для фінансування M&A-угод 

(угоди LBO) стало стандартом для більшості компаній-учасниць. 

П’ята хвиля (1992–2000 рр.) – початок із 1988 р., M&A-хвилі набувають 

міжнародного характеру, адже внаслідок майже 100-річної консолідації 

більшість галузей світової економіки очолили міжнародні компанії, вплив яких 

на процеси M&A став визначальним та домінуючим. Головним мотивом 

більшої частини угод із злиття та поглинання того періоду було прагнення 

транснаціональних компаній забезпечити стабільність власного розвитку в 

ринкових умовах, що постійно змінюються. На Заході знову укладаються  

популярні в 1900–1950 рр. горизонтальні M&A-угоди, пік яких припав на 1998–

2000 рр., коли відбулися найбільш великі консолідаційні угоди за всю історію.  

Процеси консолідації європейських країн (утворення в 1993 р. ЄС) і 

відкриття доступу до східноєвропейських та азійських ринків після розпаду 

СРСР також суттєво вплинули на сплеск кількості угод у період 1990-х рр. (у 

1998 р. було укладено 26,2 тис. угод, що у 2,2 рази більше, ніж у 1990 р., а їх 

вартість зросла відповідно у 5 разів. 

Шоста хвиля (2003–2007 рр.) – продовження консолідації на 

американському та європейському ринках. Долучення до світової практики 

M&A компаній із Китаю, Індії, Росії, Бразилії, Аргентини, Гонконгу та ін. 

Найбільші угоди: Mittal Steel (Індія) – Arcelor (Люксембург), Роснефть (Росія) – 

Юганскнефтегаз (Росія). 

Специфічні характеристики шостої хвилі: 
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- інтернаціоналізація, тобто процеси злиттів та поглинань вже 

охоплювали усі країни світу; 

- висока активність приватних інвестиційних фондів як учасників угод 

зі злиття та поглинання; 

- грошові кошти – переважна форма фінансування угод; 

- процес консолідації бірж.  

Ера дешевих грошей (від англ. «cheap money») призвела до тотального 

поширення такого виду угод як LBO (у 2005 р. середньорічна ціна такої угоди 

була на рівні  0,49 млрд дол. США, а вже через два роки – 1,3 млрд дол.). 

Лідерами за кількістю мегаугод стали такі галузі, як фармацевтика, енергетика  

і телекомунікації. Упродовж 2006–2007 рр., переважало переконання, що нічого 

не зможе протистояти кількості укладених за рахунок кредиту угод. За ці два 

роки вартість угод LBO досягла 1,4 трлн дол. – еквівалент третини даного виду 

злиттів, проведених за всі часи. Водночас у багатьох LBO-угодах 2006–2008 рр. 

прослідковувалася така тенденція: стабільний ріст прибутку компаній-цілей 

давав змогу компаніям-покупцям покращувати коефіцієнт покриття відсотків за 

кредитами, в той же час катастрофічно швидко зростала частка ворожих 

поглинань (із 4 % у 2000 р. до 20 % у 2008 р.), а з нею і можливість «втратити» 

прибутковий актив. На піку M&A-активності у 2007 р. близько 47% вартості 

M&A-угод припадало на США і Великобританію. Світова фінансова криза, яка 

почалася влітку 2008 р. поклала кінець «дешевим кредитам» і призвела майже 

до 40 %-го обвалу M&A ринку до $ 2,5 трлн дол. наприкінці 2008 р. 

Сьома хвиля (2007 р. – дотепер) – світова фінансово-економічна криза, на 

фоні якої відбувається перерозподіл ринку в бік стійкіших та 

конкурентоспроможніших компаній [138, 156, 188–190]. 

Найбільші M&A-угоди продовжують традиційно укладатися у таких 

секторах, як медіа, енергетика, фінанси, медицина, фармацевтика, 

телекомунікації (табл. 2.1). 

Динаміку світового ринку злиттів і поглинань за 2005–2016 рр. наведено 

на рис. 2.1. 
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Таблиця 2.1 

Найбільші M&A-угоди ХХІ століття 

Об’єкт M&A-угоди/покупець 

(ініціатор) 

Рік Обсяг угоди,  

$ млрд 

Сектор 

Time Warner/AOL 2000 164,75 Медіа 

Rio Tinto/BHP Billiton 2007 152 Енергетика 

ABN Ambro Holdings/Royal Bank of 
Scotland 

2007 95,6 Фінанси 

Warner Lambert/Pfizer 2000 93,4 Медицина і фармацевтика 

SmithKline Beecham/GlaxoWellcom 2000 75,96 Медицина і фармацевтика 

Shell Transport&Trading/Royal Dutch 

Petroleum 

2004 74,35 Енергетика 

BellSouth Corp./AT&TInc. 2006 72,67 Телекомунікації 

AT&A Broadband/Comcast 2001 72,04 Телекомунікаії 

Pfizer Inc. / Allergan Plc  2015 160  Медицина і фармацевтика 

Anheuser-Busch InBev/ SABMiller Plc  2015 107  Споживчий 

Джерело: складено автором за даними  [153]. 

 
Обсяг світового ринку M&А зростав до 2007 року: з 2623 трлн дол. США 

у 2005 р. до 4,07 трлн дол. у 2007 р. Однак під негативним впливом світової 

фінансової кризи в 2008 р. обсяг ринку злиттів і поглинань зменшився на            

35,6 % – до 2622 трлн дол., у 2009 р. обсяг ринку знизився ще на 27,8 % по 

відношенню до 2008 року і становив 1894 трлн дол. [94]. 

 

Рис. 2.1. Динаміка світового ринку злиттів і поглинань за 2005–2016 рр. 

Джерело: складено автором за даними [200]. 
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До різкого зниження обсягів ринку в 2008 р . призвів ряд наслідків 

світової фінансової кризи: обвал фондових бірж розвинених держав, складнощі 

з фінансуванням за рахунок власних і позикових коштів, зменшення прибутків 

компаній, що негативно позначилося на їхніх інвестиційних можливостях. 

Найбільше скорочення обсягів ринку M&А спостерігалося в США в 2008 

р. – 38 %, європейський ринок скоротився на 29 %, азійсько-тихоокеанський – 

на 12 %. Це пов'язано з тим, що темпи економічного зростання у країнах в 

аналізованому році ще втримувалися на досить високому рівні завдяки менш 

тісному зв'язку їхніх фінансових систем з банками США та Європи і 

сприятливішій кон'юнктурі на сировинних ринках. 

Основними тенденціями розвитку ринку M&А в період світової 

фінансової кризи слід вважати такі: 

- зниження активності у сфері злиттів і поглинань; 

- зменшення вартості угод M&А за участю приватних компаній-

покупців, переміщення угод із зовнішніх на внутрішні ринки; 

- збільшення участі держави в угодах; 

- зростання кількості випадків відмови від проведення операцій. 

Тим не менш, світова фінансова криза сприяла збільшенню кількості та 

вартості угод у 2010 р. Під час економічного спаду багато компаній 

збанкрутіли, частина з них була змушена шукати нових власників. У такій 

ситуації компанії, що володіють коштами, могли набувати своїх конкурентів за 

більш вигідними умовами. 

У той же час в розвинених країнах у 2009–2010 рр. проводилася політика 

«дешевих грошей»: щоб пожвавити кредитний ринок і відновити темпи 

зростання економіки, у багатьох країнах влади різко знизили ставки 

рефінансування, що спричинило зниження ставок за кредитами. Отже, постало 

більше можливостей для проведення угод M&А за рахунок позикових коштів.  

Порівняно невелике зростання показників ринку злиттів і поглинань у 

2011 р. пояснюється падінням світових фондових ринків унаслідок політичних 



  87 

заворушень на Близькому Сході та на півночі Африки, а також руйнівних 

наслідків землетрусу і цунамі на півночі Японії. 

Результатом зниження кредитних рейтингів Греції й Іспанії стало 

збільшення вартості залучення позикових коштів для слабших держав-членів 

Євросоюзу, що спровокувало нову боргову кризу. Агентство «Standart and 

Poors» знизило вперше за всю історію країни кредитний рейтинг США з "ААА" 

до "АА +". 

У сукупності Федеральна резервна система США, Європейський 

центральний банк і центральні банки Канади, Японії, Швейцарії та 

Великобританії досягли домовленості щодо проведення спільних заходів, 

спрямованих на підтримку фінансової системи й підвищення ліквідності на 

світовому ринку. 

Всі ці події вплинули на активність учасників ринку злиттів і поглинань у 

2011 році. У 2010 р. ринок зріс на 26,8 %, а в 2011 р. – тільки на 6 % – до 2545 

трлн дол. У 2011 р. у світі відбулося 42 074 угод, менше на 1,4 %. При цьому в 

США і Європі в 2011 р. утримався досить високий показник загальної суми 

угод через високу вартість окремих угод (понад 10 млрд дол.). 

У 2012 р. активність у сфері злиттів і поглинань у світі знизилася 

порівняно з 2011 р.: угод укладено менше на 11 % (мінімальний рівень за 

останні сім років), їх загальна вартість знизилася на 12,6 %, незважаючи на те, 

що в цей період було укладено три найбільших угоди за останні кілька років: 

виділення в окрему компанію «AbbVie» (вартістю в 66,4 млрд дол.), що 

займається дослідницькою роботою фармацевтичного бізнесу групи «Abbott 

Laboratories», придбання ВАТ «НК«Роснефть» компанії «ТНК-ВР» (56 млрд 

дол.), злиття «Glencore» і «Xstrata» (45,8 млрд дол.). Активність у сфері злиттів 

і поглинань по регіонах знизилася: у США – на 5 %, у Великобританії – на 4 %, 

в інших країнах ЄС – на 19 % [187]. 

Основними тенденціями 2012 року на ринку злиттів і поглинань стали 

такі: 
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1. Витіснення країнами БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південно 

Африканська Республіка) представників Єврозони з перших позицій у рейтингу 

країн з найбільшою загальною вартістю угод. У 2007 р . загальна вартість угод 

M&А в країнах БРІКС становила 7 % світового ринку, станом на 2012 р. цей 

показник збільшився до 15 %, країни Єврозони, навпаки, за той самий період 

скоротили свою частку від 21 до 11 % світового ринку. 

2. Ослаблення зв'язку між активністю на ринку злиттів і поглинань та 

індексами фондового ринку. Дедалі частіше головною причиною, що утримує 

компанію від укладання угоди, стає різниця між власною оцінкою компанії -цілі 

і ціною, яку готові заплатити продавці. 

3. Тривале зростання загальної вартості угод на китайському ринку M&А 

та  спад – на американському. 

Таким чином, на ринок злиттів і поглинань компаній впливають такі 

основні фактори: 

- світова економічна і політична ситуація; 

- доступність ресурсів для фінансування угод зі злиттів і поглинань; 

- кількість банкрутств великих компаній; 

- достовірність і обґрунтованість оцінки вартості об'єктів угод зі злиттів 

і поглинань. 

 У 2013 р., за даними дослідження міжнародної компанії Ernst&Young 

«Огляд ринку M&А за 2013», активність на світовому ринку злиттів та 

поглинань скоротилася на 6,2 % порівняно з 2012 р. і склала  2,3 трлн дол. При 

цьому було укладено понад 37 тис. угод M & A [94]. 

Активність на глобальному ринку M&A в більшості галузей теж 

знизилася. Незначно збільшилася кількість угод тільки в електроенергетиці та 

ПЕК, а також у сфері нерухомості. Найбільший спад відбувся в гірничо -

добувній і металургійній галузях (на 27 %) і нафтогазовому секторі (на 21 %). 

Світова вартість угод зі злиття та поглинання, укладених у 1-му півріччі 

2014 року, сягнула 1,7 трлн дол. США, що є найвищим показником, починаючи 

з 2007 року,  різкого зростання кількості угод, що спостерігалося перед 
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глобальною фінансовою кризою. Водночас рівень активності залишається 

низьким, оскільки обсяги угод у світі незмінні за тенденції до укладання 

меншої кількості великих угод [94]. 

Зростання загальної вартості угод на 50 % у 2014 р. порівняно з 

показниками 2013 р. позначилося на збільшенні кількості угод вартістю понад 1 

млрд дол. США на 35%, оскільки компанії почали зважуватися на сміливіші 

угоди M&A. Світові обсяги угод залишаються незмінними після років спаду 

активності у сегменті. Проте останнє незначне збільшення обсягів угод на 

ринку США (на 7,5 % у ІІ кв. 2013 р.) може свідчити про відновлення 

активності в усьому світі. 

У 2014 р. найактивнішими гравцями на світовому ринку злиттів та 

поглинань стали країни з  розвиненими ринками. За показником вартості угод 

до першої п’ятірки країн із привабливими активами входять: США, 

Великобританія, Франція, Нідерланди та Австралія. З огляду на поглинаючі 

компанії першу п’ятірку формують: США, Канада, Швейцарія, Великобританія 

та Китай. Щодо обсягу угод, то домінують розвинені ринки. До першої п’ятірки 

країн із привабливими активами входять: США, Великобританія, Німеччина, 

Канада та Австралія. З огляду на поглинаючі компанії до першої п’ятірки 

увійшли: США, Великобританія, Канада, Японія та Франція. 

Із незначним економічним зростанням розвинених ринків компанії 

розглядають такі економіки як менш ризикові варіанти для здійснення 

інвестицій та зростання. Швидкозростаючі ринки, що розвиваються, та 

граничні ринки завжди будуть привабливими з огляду на інвестування. Але з 

переходом глобальної економіки у нову фазу найбільшу кількість інвестицій 

приваблює безпечне, хай навіть і незначне, зростання. 

Охорона здоров'я, телекомунікації та нерухомість були провідними 

секторами в 2014 р. Середні розміри угод досягли відповідно 435 млн дол., 1,1 

млрд дол. і 244 млн дол.  

З огляду на обсяги сектор технологій виявився єдиним, де було 

зафіксовано реальне зростання – збільшення кількості угод на 12,5 у 1-му 



  90 

півріччі 2014 року. Найвідчутніше зменшилася кількість укладених угод в аеро-

космічній та оборонній галузях й автомобілебудівній галузі (обидві -14 %), ме-

дико-біологічній (-13 %) та банківському секторі та на ринку капіталу (-11 %). 

Сектор телекомунікацій, що мав найбільше зростання вартості угод, у 

2014 р., зменшив їх на 9 %, підтвердивши тенденцію останнього часу до 

укладання нечисленних, хоча й вартісних, угод. 

Найбільш активною щодо злиттів і поглинань у 2015 р. стала сфера 

охорони здоров’я, де кількість угод збільшилася на 50 % – до 340 млрд дол., 

зважаючи на високий інтерес інвесторів до розробки нових препаратів і 

сучасних способів діагностики різних захворювань. Слід відзначити і нафтову 

сферу, де кількість угод подвоїлася до 264 млрд дол. Угоди у сфері техніки 

досягли обсягу  247 млрд дол., зростання на 69 %, в телекомунікаційному 

секторі угод було на 211 млрд дол., зростання на 13 %. 

Виявлено обнадійливі ознаки збільшення кількості угод у сегменті M&A 

у світовому масштабі. Однак компанії й дотепер постають перед серйозними 

проблемами. Геополітичні питання, незначне та нестійке економічне зростання 

й дедалі вища активність акціонерів гарантують, що управління витратами й 

забезпечення зваженого та сталого зростання залишаються постійними 

атрибутами цього складного ділового простору. З огляду на це в найближчих 

роках очікується незначне зростання світового обсягу угод.  

Ринкові умови сприятимуть тривалості цієї тенденції, забезпечуючи 

можливості для трансформаційних угод. Суттєві умови для укладання угод 

залишаються незмінними: висока оціночна вартість власного капіталу, низькі 

процентні ставки та дешеві позикові гроші, а також достатність коштів, що 

забезпечує надзвичайно сприятливі умови для укладання угод.  

Поведінка інвесторів також відіграє важливу роль у формуванні сміливих 

стратегій M&A, адже компанії, що прагнуть зростати в середовищі з 

невисокими показниками росту, продовжують наполегливі пошуки 

високоякісної інтелектуальної власності та торгових марок, що сприятиме 

укладанню вигідних угод. 
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2.2. Результативність реалізації процесів злиттів та поглинань в 

Україні  

 

Процеси злиття та поглинання не є новою сферою для економічної науки, 

однак більшість наукових досліджень стосується розкриття сутності цих понять 

[3, 5, 20, 21, 32, 43, 46, 91], їх мотивів [69, 87, 152, 187, 192], дослідженню стану 

світових ринків злиттів та поглинань [1, 33, 35, 89, 130, 136, 171], аналізу 

галузевих тенденцій українського ринку [88, 95, 176], методик оцінки 

ефективності злиттів та поглинань [4, 12, 75, 90, 137, 139, 154]. Залишаються 

мало дослідженими питання відповідності національної динаміки злиттів і 

поглинань компаній світовим тенденціям.  

За даними Антимонопольного комітету України, в угодах концентрації 

власності в Україні найбільшу кількість із них становлять угоди, пов’язані з 

придбанням акцій (часток, паїв). Так, серед загальної кількості угод, на які 

отримані дозволи Антимонопольного комітету, в 2015 р. було укладено, 

пов’язаних із придбанням прав власності 658 угод, або 84,1 % від загальної 

кількості угод концентрації. На відміну від попередніх, активність угод злиття 

активів є незначною, а в післякризовий період розвитку економіки України 

найвищою вона була в 2012 р. (31 угода, або 4,13 % від загальної кількості угод 

концентрації). 

За еволюції розвитку процесів злиттів та поглинань у період 2002–2015 

рр. пік зростання всіх видів концентрації суб’єктів припав на 2008 р. (рис. 2.2).   

Означена з 2002 року тенденція щодо поступового збільшення кількості 

угод концентрації шляхом придбання акцій (часток, паїв) характеризує форму 

процесів набуття прав власності в Україні, але і демонструє відсутність у країні 

відчутних структурних зрушень у сферах економіки. З огляду на юридичне 

оформлення кількість організаційних процедур, обсяг зобов’язань учасників 

угоди та її фінансове забезпечення, придбання акцій – найлегший серед усіх 

способів концентрації суб'єктів господарювання. Окрім того, воно зазвичай не 

супроводжується інформаційним розголошенням факту укладання угоди, а 
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відповідно і зміни власності. Все перелічене вище зумовлено статусом 

учасників таких угод, що визначає їх кількість і вартість, адже придбання акцій 

характерне як для великих, так і середніх підприємств. 

 

Рис. 2.2. Кількість угод концентрації суб’єктів господарювання в Україні,  

2002–2015 рр. 

Джерело: складено автором за [59-62]. 

 

Злиття підприємств як спосіб концентрації суб'єктів господарювання 

пов'язано зі складними юридичними процедурами набуття прав власності на 

новоутворене підприємство та супроводжується значними організаційними 

процесами та фінансовими  витратами, що є частковим поясненням невеликої 

кількості таких угод серед існуючих видів концентрації. 

За десятирічну історію еволюції способів злиттів та поглинань в Україні 

слід відзначити різноспрямованість їх динаміки. Так, якщо кількість угод 

придбання акцій постійно зростає, то кількість угод злиття має тенденцію до 

зменшення. Поясненням таких тенденцій є структурна сформованість і 

завершеність процесів формування власності в Україні. Пік активності процесів 

формування власності великих організаційних структур в Україні припадає на 

кінець XХ – початок ХХI ст., що пояснює зменшення  кількості угод злиттів в 

Україні. 
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Активність процесу злиття та поглинання підтримується сьогодні 

процесами перерозподілу власності в країні, які зумовлені економічними, 

політичними причинами та особистими інтересами власників. Основою 

процесів злиттів та поглинань є перерозподільчі процеси в металургійному 

секторі, хімічній промисловості, процеси консолідації в аграрному 

виробництві, харчовій промисловості та фінансовому секторі.  

Про результативність злиттів та поглинань можна говорити на основі 

динаміки їх показників. З позицій різних рівнів виміру результативність злиттів 

та поглинань можна оцінити на макро- і макрорівні.   

Злиття та поглинання як процеси макрорівневої економіки впливають на 

зміни структури її учасників, стан відповідного ринку, характеризуються 

станом конкуренції на ринку, кон’юнктурою та обсягами товарного наповнення 

ринку. 

Щодо стану конкуренції на відповідних ринках, то слід відзначити 

наявність в Україні різних типів ринків. За даними Антимонопольного комітету 

України, конкурентні ринки становлять 42,7 % у загальній структурі типів 

ринків (табл. 2.2). У загальному обсязі реалізованої продукції продукція, що 

виробляється на підприємствах з ознаками ринкової влади, становить 57,3 %, із 

яких 30,8 % припадає на підприємства з ознаками домінування. 

Таблиця 2.2 

Структура ринків України у 2010–2015 рр., станом на початок року 

Тип ринку 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

З конкурентною 

структурою 

48,3 49,8 49,2 45,7 47,5 42,7 

З ознаками домінування  30,7 27,6 25,9 29,9 25,4 30,8 

Олігопольні  12,5 15,4 17,7 16,9 15,4 16,7 

Монополізовані  8,5 7,2 7,2 7,5 11,8 9,8 
Джерело: складено автором за даними [59–62]. 

 

Попри певну незіставність даних у зв’язку з уведенням в дію 01.01.2012 

р. Національного класифікатора України, слід відзначити відносне зростання 

частки олігопольних ринків, які формуються  як наслідок реалізації процесів 
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злиттів та поглинань. Найбільш олігопольними є ринки продукції гірничо -

металургійного комплексу та агропромислового виробництва.  

Ринки зі значним домінування окремих підприємств сформовані у 

більшості видів промислової діяльності: паливно-енергетичному комплексі 

(72,7 %), АПК (16,6 %), гірничо-металургійному комплексі (10,4 %), машино-

будуванні (32 %), транспорті та зв’язку (57,3 %), торгівлі (31,95 %). 

Про зростання ринкової влади на певних ринках свідчить зростання 

частки 10-ти найбільших підприємств в обсягах реалізованої продукції. Так, у 

2012 р. частка цих підприємств в обсягах реалізованої продукції становила 22 

% і порівняно з 2008 р. збільшилася на 3 %. 

В макроекономічному вимірі процеси злиттів та поглинань вважаються 

результативними у разі їх позитивного впливу на формування пропозиції 

товарних ринків і реалізацію стратегії імпортозаміщення виробництва. Щодо 

зміни стану товарних ринків України в процесі еволюції різних форм 

концентрації виробництва, то обґрунтованим буде висновок про переваження 

розвитку промисловості України за рахунок цінового фактора (табл. 2.3).  

Таблиця 2.3 

Індекси промислової продукції за 2000–2015 рр. 

Показник Роки 
2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Індекс цін 
виробників 
промислової 
продукції 

125,8 110,3 123,0 122,3 112,3 109,1 104,6 99,8 101,7 131,8 125,4 

Індекси 
промислової 
продукції  

113,2  103,1  107,6  94,8  78,1  111,2  107,6  98,2 95,7 89,9 87, 0 

Джерело: складено автором за даними [125]. 

 

З урахуванням спаду обсягів промислового виробництва в 2009 р. на            

22 %, у 2010 і 2011 рр. розвиток промисловості був спрямований на досягнення 

темпів виробництва кризового 2008 року. З 2010 р. простежується тенденція до 

зниження обсягів виробництва промислової продукції, а найбільше припало на 

2015 р. 
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Отже, за результатами зіставлень можна зробити висновок про те, що 

злиття та поглинання виступають як способи реалізації стратегії забезпечення 

функціонування відповідних ринків. 

Слід зауважити, що з позицій макроекономічної результативності 

доцільність будь-яких реструктуризацій в економіці України, у т.ч. і з 

допомогою злиттів та поглинань, можна розглядати з таких позицій: 

1) забезпечення товарності відповідних ринків. Дану стратегію 

реалізують підприємства масового попиту, з переважанням традиційних видів 

продукції, але з невисокими нормами рентабельності виробництва (харчова, 

паливно-енергетична, АПК тощо); 

2) забезпечення інноваційно-технологічного розвитку економіки країни. 

Така стратегія впроваджується підприємствами машинобудування, металур -

гійної, хімічної промисловості, виробництва транспорту, які орієнтовані на 

мінливість промислового та споживчого попиту і мають найвищий рівень 

інноваційних розробок та їх експорту; 

3) бюджетоутворення. Такі види промислової діяльності формують 

левову частку надходжень до державного бюджету, а саме: виробництво 

харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, машинобудування, добування 

корисних копалин, крім паливно-енергетичних;  

4) містоутворення. До даних видів економічної діяльності відносять 

галузі добувної промисловості, цукрова, оброблення деревини, металургійна 

промисловість. Процеси реструктуризацій в цих галузях промислової 

діяльності свідчать про залежність не лише доходів населення в місцях 

розташування підприємств даних видів діяльності, але й наявність населених 

пунктів. Практика підтвердила, що закриття цукрових заводів у невеликих 

населених пунктах України призвело до їх зубожіння.  

З огляду на вищенаведену класифікацію видів економічної діяльності 

слід відмітити, що на сьогодні найвищою є активність процесів перерозподілу 

власності за участю підприємств, які забезпечують потреби кінцевого 

споживання.  
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Активність злиттів та поглинань в Україні має циклічний характер та 

збігається з циклами ділової активності в економіці. Протягом 2003–2015 рр. 

найвища активність злиттів та поглинань була в 2005 р. – 7,7 млрд дол., у 2007 

р. – 15,6 млрд дол., в 2013 р. – 8 млрд дол. США   (табл. 2.4). 

Таблиця  2.4 

Обсяг злиттів та поглинань в Україні у 2003–2015 рр. 

Рік 
ВВП у фактичних 

цінах, млн грн 

Обсяг злиттів та поглинань в 
Україні 

Відсоток до 
ВВП, % 

млрд дол. млн грн
1 

2003 267344 1,73 9225,571 3,45% 

2004 345113 2,6 13829,92 4,01% 

2005 441452 7,7 39460,19 8,94% 

2006 544153 4,9 24745 4,55% 

2007 720731 15,6 78780 10,93% 

2008 949864 3,69 19435,97 2,05% 

2009 913345 7,5 58434,29 6,40% 

2010 1082569 4,52 35869,1 3,31% 

2011 1302079 5,43 43263,87 3,32% 

2012 1404669 3,6 28795,68 2,05% 

2013 1465198 4,2 33591,6 2,29% 

2014 1586915 8,73 137759,4 8,68% 

2015 1979458 1,52 36480 1,84% 
Джерело: складено автором за даними Державної служби статистики України,  

інвестиційних компаній та додатка Б.
 
 

1 за офіційним курсом НБУ. 

 

Сумарний обсяг угод укладений на суму, яка покривала від 1 до 11 % 

ВВП України. Для порівняння, обсяги злиттів та поглинань у світі становили в 

2012 р. 3,4 % світового ВВП. Найвищі світові темпи зростання угод злиттів та 

поглинань були в 1999 р. (12,76 % ВВП), у 2000 р. (10,88 % ВВП), у 2007 р. 

(8,62 %) (рис. 2.3). 

Отже, на основі порівняння обсягів угод злиттів та поглинань в Україні та 

світі можна зробити висновок про відповідність українського ринку угод 

світовому та його достатність для економіки України. 
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Рис. 2.3. Співвідношення між обсягом угод злиттів та поглинань і ВВП в 

Україні та світі, % 

Джерело: складено автором за  даними [125, 200]. 

 

За даними рис. 2.3, еволюція ринку світових злиттів та поглинань чітко 

окреслює циклічний характер їх розвитку. Причинами «розірвання» циклу 

зростання хвилі злиттів та поглинань є фінансові кризи (2002 та 2008 рр.).  

Фінансова криза вплинула на зменшення активності злиттів та поглинань 

через зменшення попиту та можливостей доступу до фінансових ресурсів.  

У період кризи зростає величина кредитних ставок, що впливає на 

збільшення вартості фінансування придбання активів, що обмежує можливості 

злиттів та поглинань. 

В країнах з розвинутою ринковою економікою низькі кредитні ставки є 

індикатором зниження ділової активності. У такі періоди розвитку економік 

країн світу стимулювання попиту на кредитні кошти відбувається шляхом 

зниження процентної ставки. Таку ситуацію слід розглядати як один із способів 

формування «мильних бульок» або передумов майбутньої економічної кризи. 

Так, за даними рис. 2.4 Лондонська міжбанківська ставка пропозиції (London 

Interbank Offered Rate) демонструвала найнижчі значення в 1992–1993 рр. 

(середина 90-х – початок азійської кризи), 2001–2003 рр. (середина 90-х – криза 
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на ринку нерухомості США та Європи), з 2009 року і донині (є свідченням 

зародження нової кризи). Період 2009–2015 рр. вирізняється значним 

зниженням ставки Лібор порівняно з попередніми періодами. Причинами 

такого зниження став спад ділової активності в США та Великобританії як 

країнах, чиї банки найбільше впливають на формування ставки Лібор.  

 

Рис. 2.4. Динаміка ставки Libor (%) та обсягів злиттів та поглинань ,    

млрд дол. 

Джерело: складено автором за даними [202]. 

 

Отже, загальний спад ділової активності в розвинутих економіках 

вплинув на обсяги світових злиттів та поглинань (частка розвинених країн в 

обсягах світових злиттів та поглинань перевищує 60 %), що є поясненням 

циклічності тенденцій світових злиттів та поглинань і відносної їх незалежності 

від динаміки процентних ставок на ринку позичань. 

Зі зниженням величини процентної ставки за кредитами у країнах з 

розвиненою ринковою економікою спостерігається стабільне економічне 

зростання. Компанії, залучаючи позики європейських та американських  банків, 

розширюють свою присутність у розвинених країнах світу, чим збільшують 

свою частку у світових обсягах злиттів та поглинань. 
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Рис. 2.5. Динаміка середньозваженої процентної ставки за кредитами в 

Україні та національними обсягами злиттів і поглинань 

Джерело: складено автором за даними [125, 126]. 

 

Щодо співвідношення між вартістю кредитування та обсягами злиттів і 

поглинань в Україні, то слід відзначити паралельність динаміки. Так, при 

зниженні величини середньозваженої процентної ставки за кредитами зростає 

обсяг злиттів та поглинань.  

Однак, зважаючи на відмінності між ставками кредиту в Україні та 

розвинених країнах світу (Європи, США, Японії), більшість великих 

українських угод злиттів та поглинань фінансується за рахунок позичань у 

європейських та американських банків, що й пояснює відносну сталість 

динаміки обсягів українських злиттів та поглинань.  

Зважаючи на незначні обсяги операцій з корпоративними правами та 

невелику їх кількість, одна велика угода може вплинути на формування 

загальної суми угод. Так, у 2005 р. угода з продажу 93,02 % акцій ВАТ 

"Криворіжсталь" компанії Mittal Steel Germany становила 64 % річного обсягу 

злиттів та поглинань, у 2008 р. угода з продажу ВАТ «Укртелеком» становила 

25 % річного обсягу злиттів та поглинань [89].  
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У післякризовий період розвитку економіки відбувається становлення 

нової системи економічних відносин, результатом якої є нові тенденції попиту 

на ринку товарів та послуг, які обумовлюють нові тенденції попиту на ринку 

придбання промислових активів і формують нову кількість й обсяги злиттів та 

поглинань. 

Для підтвердження масштабності злиттів та поглинань в Україні 

порівняно з показниками її економічного розвитку варто залучити статистику 

іноземного інвестування в Україні, яка ведеться накопичувальним підсумком з 

1996 року і включає вартість капіталу/прав власності нерезидента у сумі не 

менше 10 % вартості статутного капіталу підприємства-резидента або не менше 

10 % голосів в управлінні підприємства-резидента. 

Доцільність такого порівняння обумовлена кількома фактами: 1) інозем-

ний інвестор набуває прав власності на українські активи через придбання 

пакетів акцій, 2) більшість видів інвестування в Україну здійснюється 

резидентами України через офшорні зони, 3) найбільші угоди фінансуються за 

рахунок кредитування іноземних банків; 4) найбільші злиття та поглинання 

пов’язані з іноземним капіталом.  

 

Рис. 2.6. Обсяги прямих іноземних інвестицій та злиттів і поглинань  в 

Україні, млн дол. США 

Джерело: складено автором за даними [125]. 
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Отже, на основі порівняння обсягів прямих іноземних інвестицій та 

обсягів злиттів і поглинань в Україні можна зробити висновок про значну 

частку обсягів злиттів та поглинань компаній з іноземними інвесторами у 

формуванні обсягів і динаміки прямих іноземних інвестицій в Україну. 

Процеси злиттів та поглинань, які активізувалися на початку ХХ ст., не 

втрачають своєї динаміки. У світі відбуваються постійні процеси перерозподілу 

власності. Достатність обсягів злиттів та поглинань для економіки країни 

підтверджує порівняння світових і національних співвідношень вартості угод 

злиттів та поглинань і ВВП. Дослідження показали відповідність українських 

обсягів угод світовим пропорціям, а в деякі періоди часу навіть їх перевищення, 

що підтверджує повну сформованість в Україні ринку перерозподільних 

процесів власності.  

Попри свою достатність для економіки України, процеси злиття та 

поглинання суттєво не вплинули на зміни стану відповідних ринків. Вони 

забезпечують їх функціонування за сталих тенденцій розвитку.   

 

2.3. Особливості злиттів та поглинань у галузях національної 

економіки   

 

Результатами процесів злиття та поглинання є зростання частки на ринку 

за рахунок концентрації виробництва та консолідації активів. У процесі 

еволюції економіки різні види економічної діяльності спостерігалися різні 

темпи  концентрації виробництва, що визначалися сукупністю факторів, які 

формували мотиви процесів злиттів та поглинань. Кожний із видів діяльності 

має як специфічні мотиви, так і мотиви, реалізація яких притаманна власникам 

будь-якого підприємства. До останніх віднесено: зростання частки ринку 

шляхом збільшення ступеня спеціалізації виробництва, здатність впливати на 

формування кон’юнктури відповідних ринків, формування замкнутих 

операційних циклів через побудову вертикально інтегрованих виробництв,  

зниження ризику діяльності шляхом взаємодоповнення або диверсифікації 
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виробництва, набуття власності на інноваційні технології, спекулятивні мотиви 

власників.  

Активність процесів злиттів та поглинань в економіці України призвела 

до зростання стану концентрації виробництва та консолідації активів 

підприємств різних видів економічної діяльності. Так, порівняльний аналіз 

частки ринку, яка належить 10 найбільшим підприємствах різних видів 

економічної діяльності, дав змогу виявити значну міру концентрації 

виробництва в металургії та аграрному секторі економіки України (рис. 2.7).  

Рис. 2.7.  Концентрація виробництва різних видів економічної діяльності 

у 2005–2014 рр. 

Джерело: складено автором за даними [61, 62]. 

 

Отже, за даними рис. 2.7 найбільшу активність процесів злиттів та 

поглинань в Україні виявили металургія та аграрний сектор. Процеси 

консолідації активів даних видів економічної діяльності мають певні 

особливості: в металургії процеси злиттів та поглинань сприяли розподілу 

ринку між основними виробниками металургійної продукції, призвели до 

становлення великих вертикально-інтегрованих холдингів та практично 

завершили процес становлення основних власників металургійних активів.  
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Активність процесів злиттів та поглинань в металургійній промисловості 

України визначала тенденції й обсяги ринку злиттів та поглинань. Однак, 

зважаючи на політичну ситуацію в Україні, починаючи з 2013 року значно зріс 

ризик діяльності в металургії, що зумовило спад попиту на металургійні 

активи.   

На відміну від металургії, аграрний сектор економіки України показує 

зростання активності процесів злиттів та поглинань, зумовлених як 

перспективами майбутнього членства в ЄС, так і прогнозами продовольчої 

кризи на фоні збільшення чисельності населення у світі. 

Актуальність дослідження процесів злиттів та поглинань в аграрному 

секторі економіки України визначена тим, що в умовах загрози втрати значної 

частки металургійних активів через бойові дії в районах знаходження 

металургійних заводів, аграрне виробництво забезпечує притік іноземної 

валюти в Україну, є привабливим для іноземних інвесторів та має великий 

потенціал свого розвитку. 

Аграрний сектор економіки України протягом своєї еволюції 

демонстрував як розвиток, так і адекватність мотивів злиттів та поглинань 

аграрній політиці держави. Серед останніх значний вплив на активність 

процесів зовнішнього зростання сільськогосподарських підприємств шляхом 

злиттів та поглинань мали податкове, земельне законодавство, законодавство 

про державне стимулювання розвитку тваринництва тощо. 

Сукупність перелічених вище мотивів визначила стан розвитку 

сільськогосподарського виробництва в цілому і процесів злиттів та поглинань 

як інструментів такого розвитку зокрема. 

Протягом останніх років основним способом збільшення аграрних 

компаній стало злиття і поглинання.  Із загальної кількості угод злиттів та 

поглинань злиття та поглинання в секторі виробництва та в переробленні 

сільськогосподарської продукції становили від 10 до 40 % від їх загальної 

кількості [61,62]. 
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Таблиця 2.5 

Кількість угод злиттів та поглинань у 2000-2012 рр.  

 2000-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Всього  446 85 110 87 36 34 41 17 150 

 в т.ч. харчова та 

перероблення 

сільськогосподар

ських продуктів 

(агросектор) 

129 8 17 10 13  1(2) 3(5) 2(4) 

Джерело: складено автором за [61,62]. 

 

 Особлива активність злиттів та поглинань була пов’язана з очікуванням 

скасування мораторію на продаж земель. 

Слід відмітити, що в післякризовий період розвитку економіки АПК 

демонструє найбільш інтенсивний перерозподіл власності, який привів до 

дедалі більшої консолідації земель в аграрному секторі України. 

Привабливість сільськогосподарського виробництва зумовлена як 

географічними чинниками зони його діяльності, так і станом продовольчої 

ситуації у світі. Так, різні природні умови зонального виробництва 

сільськогосподарської продукції зумовлюють необхідність формування 

земельних угідь агрохолдингів шляхом наповнення їх площами родючої землі з 

різних регіонів України. 

Щодо зовнішніх чинників активізації злиттів та поглинань в аграрному 

секторі економіки, то основним їх мотивом є розширення можливостей 

експорту сільськогосподарської продукції. За прогнозами Організації 

економічного співробітництва та розвитку, продукти харчування протягом 

десяти найближчих років подорожчають на 20–50 %. Окрім того, зростання 

економік Китаю та Індії супроводжується постійним збільшенням імпорту 

зерна, що спонукає країн–експортерів до нарощування обсягів його 

виробництва [188].  

Така ситуація зумовила підвищення інтересу іноземного та національного 

інвестора до розвитку сільськогосподарського виробництва. Оскільки основним 
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активом, який забезпечує дохідність сільськогосподарського виробництва, є 

земля, ринок злиттів та поглинань в аграрному секторі формується за рахунок 

процесів перерозподілу власності у компаніях з  наявними площами землі 

сільськогосподарського призначення, що і призвело до підвищення темпів 

консолідації землі в Україні. Так, якщо в 2010 р . сумарна площа земельних 

угідь 10 найбільших аграрних компаній України становила 2440 тис. га, то в 

2012 р. – 2979 тис. га, або 9,3 % від загальної сільськогосподарської площі 

країни [68]. 

Особливістю процесів консолідації земель у результаті злиттів та 

поглинань є їх швидкість та обсяги. Протягом 2011–2012 рр. ТОВ «Кернел» 

збільшило площу земельних угідь більш як удвічі. Площа сільськогос-

подарських угідь UkrLandFarming є найбільшою в країні та восьмою у світі за 

родючістю землі площею в 653 тис. га, яка орендується в аграріїв. 

За результатами 2015 року частка агрохолдингів у загальному 

землекористуванні сільськогосподарських підприємств зменшилася на 0,25 млн 

га – до 26,7 % (у 2014 р. – 5,85). У сукупності земельні угіддя агрохолдингів 

становили 5,6 млн га. 

Причини скорочення зменшення площ українськими агрохолдингами 

були різними. Однією з основних причин скорочення стали бойові дії в 

Донецькій і Луганській областях. Зокрема, UkrLandFarming втратив контроль 

над частиною земельних ресурсів у цих областях, а також над птахофабриками 

"Червоний Прапор" і "Інтербізнес". Серед інших об’єктивних причин можна 

виокремити труднощі доступу до фінансових ресурсів, девальваційні процеси, 

суттєве закриття зовнішніх ринків збуту для продукції тваринництва.  

Процеси консолідації земельних активів агрохолдингами України 

відбувалися в різний спосіб: 

1) шляхом планомірного поступового поглинання спеціалізованих 

підприємств, які володіли договорами довгострокової оренди землі 

(Агрохолдинг «Мрія»,  Агротон, Компанія «Сварог Вест Груп»); 

2) поглинання компаніями промислової діяльності своїх конкурентів, зі 
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значними обсягами земельних активів (НarvEast);  

Такі агрохолдинги виникли в результаті структуризації операційної 

діяльності складних організаційних структур (ФПГ). Так, аграрний холдинг 

НarvEast є результатом злиття Метінвест Холдингу з ПАТ «Маріупольський 

металургійний комбінат ім. Ілліча», на балансі якого перебувало підсобне 

агрогосподарство з 200 тис. га земельних угідь.  

3) необхідність диверсифікації діяльності з метою формування замкнутих 

технологічних процесів, зменшення ризиків постачання сировини, оптимізації 

оподаткування, збільшення доходів за рахунок експортоорієнтованого 

виробництва. 

 

 

Рис. 2.8. Земельні угіддя національних агрокомпаній у 2015 р., га 

Джерело: складено автором за даними [144, 145]. 

 

Доцільність реалізації політики консолідації земельних активів у 

сільськогосподарських підприємств можна оцінити на основі низки положень, 

зокрема: 



  107 

1) її відповідності політиці консолідації земель у країнах з досвідом 

розвитку ринкових відносин в аграрному секторі; 

2) результативності сільськогосподарського виробництва; 

3) ефективності діяльності учасників консолідації. 

Щодо відповідності політики консолідації земель в Україні  досвіду  

розвинутих країнах світу, то слід відмітити, що більшість країн світу після 

реалізації політики консолідації земель у приватному секторі проводять 

політику викупу землі у державну власність. Так, «Сполучені Штати Америки 

згорнули процеси продажу землі й діють у зворотному напрямку: Федеральний 

резервний фонд вже викупив до державної власності понад 44 % землі. У 

Європі понад 60 % землі належить державі» [30].  

Результативність сільськогосподарського виробництва підтверджується 

сукупністю абсолютних показників, таких як зростання чистого доходу за 

2009–2012 рр. в 2,2 раза, збільшення експорту сільськогосподарської та продо-

вольчої продукції вдвічі, зростання чистого прибутку в 3,5 раза (табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 

Структура експорту сільськогосподарської та продовольчої продукції у  

2009–2014 рр. 

Показники  

Роки 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Чистий дохід від реалізації 
сільськогосподарської 
продукції, млн грн 

58805,9 78596,9 100681,2 128452,6 133427,9 183529,7 

Чистий прибуток, млн грн 7474,4 17253,4 25904,3 26728,4 14925,7 21481,3 

Експорт сільськогоспо-
дарської та продовольчої 
продукції, тис. дол. США 

9514866 9935979 12804109 17880597 17038805,3 16668953,8 

Із них живi тварини; 
продукти тваринного 
походження, % 

6,3 7,8 7,3 5,4 6,4 6,1 

продукти рослинного 
походження, % 

52,9 40 43,2 51,5 52,1 52,4 

жири та олії тваринного 
або рослинного походже-
ння, % 

18,9 26,3 26,5 23,6 20,6 22,9 

готові харчові продукти, 
% 

21,9 25,9 23 19,5 20,9 18,6 

Джерело: складено автором за [162, 163]. 
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Процес консолідації земельних активів в Україні сприяв формуванню 

потужних  виробників сільськогосподарської продукції.  

Про зростання  аграрних підприємств України свідчить факт включення 

до рейтингу Forbes 200 найбільших компаній України [136, 137]. За даними 

рейтингу, найбільшим в Україні холдингом в аграрному секторі економіки 

України є ПАТ «Kernel» (табл. 2.7). 

При середньому за 2008–2014 рр. темпі зростання чистого доходу в 

сільському господарстві України в 278 %, найбільші компанії досягли 

зростання від 180 до 420 %, що зумовило збільшення їхньої частки на ринку та 

ефективності діяльності. 

Таблиця 2.7 

Найбільші виробники сільськогосподарської продукції в Україні, 

2011–2014 рр. 

Місце в 
рейтингу 

Компанія Дохід, млн грн Темп 
зростання 

доходу, % 
2011 2012 2014 

2012 2014 

8 37 Kernel Group 15816,8 21240,6 28240 178,54 

15 49 UkrLandfarming 10740 15200 24600 229,05 

23 39 Миронівський хлібопродукт 9820,2 11250,3 21789 221,88 

25 42 Нібулон 4585 10740 22760 496,40 

29 18 Bunge Украина 5056,4 9620 7053 139,49 

35 13 Roshen 7681,6 8120 7220 93,99 

36 10 Cargill Украина 6416,2 8114,9 10868 169,38 

52 144 Серна 4706,3 6135,1 5798 123,20 

58 79 Креатив 3100 5460 6996 225,68 

118 189 Оліяр 1543,8 2598,5 1208 78,25 

149 57 Комплекс «Агромарс» 1668,6 1895,7 2435 145,93 

178 90 Дельта Вілмар СНГ 1866 1478,4 4152 222,51 

189 114 Українські аграрні інвестиції 1165,6 1320 6166 529,00 

Джерело: складено автором за даними [144, 145]. 

http://forbes.ua/ua/company/1339
http://forbes.ua/ua/company/1339
http://forbes.ua/ua/company/1158
http://forbes.ua/ua/company/1086
http://forbes.ua/ua/company/709
http://forbes.ua/ua/company/2141
http://forbes.ua/ua/company/1733
http://forbes.ua/ua/company/2449
http://forbes.ua/ua/company/1922
http://forbes.ua/ua/company/3254
http://forbes.ua/ua/company/229
http://forbes.ua/ua/company/13545
http://forbes.ua/ua/company/13467
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Високу результативність сільськогосподарського виробництва 

забезпечували найбільші аграрні компанії, які демонстрували окрім збільшення 

кількісних показників розвитку і зростання ефективності своєї діяльності.  

На ефективність діяльності аграрних холдингів впливає низка чинників, 

основними з яких є природні та кліматичні умови зони розташування 

земельних угідь, сегменти діяльності компаній.  

Сучасні Агрохолдинги в Україні виникли в результаті реалізації стратегії 

вертикальних і горизонтальних типів зовнішнього зростання з метою 

забезпечення розвитку політики спеціалізації та диверсифікації виробництва.  

Формування системи економічних відносин в об’єднаних структурах 

призвело до становлення трьох типів інтеграційних структур: вертикально; 

горизонтально; конгломератно інтегрованих. 

Таблиця 2.8 

Чистий дохід сільськогосподарського виробництва та аграрних компаній 

України, 2008–2014 рр. 

Показники Роки 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Чистий дохід від 
реалізації сільсько-
господарської 
продукції, млн грн 

46166,5 58805,9 78596,9 100681,2 128452,6 128684,8 183529,7 

Чистий дохід  
ПАТ «Кернел»,  
млн дол. США 

663,1 1047,1 1020,5 1899,1 2071,8 2796,8 1129,6 

Чистий дохід ПАТ 
«Миронівський 
хлібопродукт», 
млн дол. США 

803 711 944 1229 1408 1496 871,6 

Джерело: складено автором за даними [162, 163, 68, 144, 145]. 

 

Вертикальна диверсифікованість аграрних компаній виявляється в їх 

проникненні у сферу перероблення аграрної продукції. Так, виробники 

цукрових буряків використовують різні форми інтеграції з її переробниками 

(цукровими заводами), виробники молока – з молокозаводами, виробники птиці 

– з птахокомбінатами, виробники м’яса – з м’ясокомбінатами тощо. Переваги 

такої форми інтеграції полягають у зниженні ризиків операційної діяльності, 

http://forbes.ua/ua/company/1086
http://forbes.ua/ua/company/1086
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формуванні додаткової вартості,  недоліки – у високій вартості переробки. Так, 

якщо ціна 1 т насіння соняшнику в 2013 р. була 3087,5 грн, цукрових буряків – 

397,8, молока – 3364,0, свиней – 15836,7 грн, то ціна виробництва 1 т олії 

рафінованої становить 11624,11 грн, 1 т цукру – 4347,74, 1 т свинини – 

30353,91, 1 т молока рідкого обробленого – 5646,46 грн.  Різниця між ціною 

реалізації продукції харчової промисловості та ціною реалізації продукції 

сільського господарства є доданою вартістю на 1 продукції сільського 

господарства або додатковими витратами вертикально  інтегрованих 

агрохолдингів.  

Вертикально інтегрованими є  такі агропромислові компанії України: 

Ukrlandfarming, KERNEL, Миронівський хлібопродукт, Астарта-Киев, Sintal 

Agriculture, Агропродінвест, Індустріальна молочна компанія та ін. (табл. 2.9). 

Таблиця 2.9 

Вертикально інтегровані агропромислові компанії в Україні 

Компанія Спеціалізація виробництва Диверсифіковані виробництва 

Ukrlandfarming Птахівництво 
 

Рослинництво 
Молочне  та м'ясне тваринництво 

Виробництво цукру 
Виробництво насіння  

Зберігання зернових 

KERNEL Виробництво та продаж 
соняшникової олії 

Надання послуг елеваторів і терміналів 
Виробництво цукру 

Миронівський 

хлібопродукт 

Птахівництво Рослинництво 

М’ясопереробна 
Виробництво напівфабрикатів 

Астарта-Киев Виробництво цукру  Вирощування цукрових буряків 
Рослинництво 

Молочне тваринництво 

Sintal Agriculture Рослинництво Виробництво цукру 

Дружба-Нова Молочне тваринництво Виробництво цукру 

Агропродінвест Вирощування цукрових 

буряків 
 

Виробництво цукру 

Рослинництво 
Молочне тваринництво 

Індустріальна 
молочна компанія 

Молочне тваринництво Рослинництво 
Зберігання зернових 

Галс Агро Виробництво цукру  Рослинництво 
Молочне  та м'ясне тваринництво 

АПК-Інвест М'ясне тваринництво М’ясопереробна 
Виробництво напівфабрикатів  

Рослинництво 
Виробництво комбікормів  
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Продовження табл. 2.9 

Мілкіленд-Україна Виробництво молочної 

продукції 

Рослинництво 

Молочне тваринництво 

Джерело: складено автором. 

 

Серед поширених форм інтеграції найчастіше використовується 

організаційна (майнова), пов’язана з набуттям майнових прав власності на 

аграрні та переробні активи. 

Порівняння витрат і рентабельності виробництва сільськогосподарської 

продукції та її переробки в 2013 р. дозволяє констатувати вищу ефективність 

сільськогосподарського виробництва на фоні її переробки. Так, рентабельність 

сільськогосподарського виробництва становила 11,8 %, виробництва харчових 

продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 6,1 %. Таке порівняння є обґрунту-

ванням доцільності спеціалізації виробництва в межах горизонтально 

інтегрованих аграрних компаній. 

Такі аграрні компанії сформовано шляхом поглинання спеціалізованих 

аграрних компаній та подальшої операційної структуризації виробництва    

(табл. 2.10). Горизонтально інтегрованими аграрними компаніями є Мрія 

Агрохолдинг, HarvEast Holding, Agroton Public Limited, Нібулон, Агрохолдинг 

«Донецьксталь», Агротрейд, AgroGeneration. 

Таблиця 2.10 

Горизонтально інтегровані компанії в Україні 

Спеціалізація 

виробництва 

Інтегрована компанія Інтегровані виробництва 

Рослинництво 
Овочівництво 

Мрія Агрохолдинг Виробництво насіння  
Зберігання зернових 

Рослинництво 

 

HarvEast Holding Молочне тваринництво 

Виробництво насіння  
Виробництво комбікормів  

Рослинництво Agroton Public Limited М'ясне тваринництво 

Рослинництво, 

Зберігання зернових 

Нібулон Виробництво комбікормів  

Надання послуг елеваторів і 
терміналів  

М'ясне тваринництво 

Рослинництво 
 

«Сварог Вест Груп» М'ясне тваринництво 
Овочівництво 
Садівництво 
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Продовження табл. 2.10 

М'ясне тваринництво KSG Agro S.A. Овочівництво 

Рослинництво 
Садівництво  
Виробництво насіння  

Рослинництво AgroGeneration Зберігання зернових 

Рослинництво «Агротрейд» Виробництво насіння  
Зберігання зернових 

Джерело: складено автором. 

 

Дослідження еволюції злиттів та поглинань дало змогу виявити різні 

мотиви та їх ініціаторів на кожному етапі еволюційного розвитку. На етапі 

становлення великого інтегрованого бізнесу в Україні економічний  інтерес до 

аграрних компаній виявляли корпоративні структури (табл. 2.11). Це породило 

становлення конгломератного типу інтеграції. Періодом конгломератної 

інтеграції вважається кінець 1990-х років, який у  розвинутій європейській 

економіці завершився в 70-х роках. В економіці України процес реструкту-

ризації ФПГ шляхом формування в їхньому складі спеціалізованих 

агрохолдингів тривав до 2011 року.   

Таблиця 2.11 

Конгломератно-диверсифіковані аграрні компанії України 

Аграрний 

холдинг 

ФПГ Переробна компанія 

HarvEast Holding СКМ 

Смарт-холдинг 

Група компаний “Верес” 

Агропродінвест Укрпромінвест Кондитерская Корпорация ROSHEN 

Погребищенський і Гайсинський цукрові 

заводи 
Дніпровський крохмале-патоковий комбінат 

Вінницька, Кременчуцька і Маріупольська 

кондитерські фабрики 

Радомишльський пивоварний завод  

Вінницький комбінат хлібопродуктів № 2  

Джерело: складено автором. 

 

На сьогодні процеси злиття і поглинання – найпоширеніша форма прямих 

іноземних інвестицій. Особливістю іноземного інвестування в аграрний сектор 
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економіки України є їх незначні обсяги. Так, якщо в 2010 р . приріст прямих 

іноземних інвестицій в економіку України становив близько 4 млрд дол., то в 

сільське господарство лише 46 млн дол., що становить 1,15 % від загальної 

суми приросту. Від загального обсягу прямих іноземних інвестицій в економіку 

України інвестиції в сільське господарство становили 1,6 %, інвестиції в оптову 

та роздрібну торгівлю – 11 %, у фінансову та страхову діяльність – 30 % [157]. 

При цьому кількість угод злиття та поглинання в період 2009–2012 рр. 

найбільшою була саме в аграрному секторі. 

За даними Української Аграрної конфедерації [68], від 2009 р. 

спостерігається відтік капіталу за кордон, зокрема і шляхом придбання 

аграрних активів за кордоном. За даними Держстату України [157], у 2010 р. 

прямі іноземні інвестиції в сільське, лісове та рибне господарство становили 

50,3, 2011 р. – 5,6, 2012 р. – 120,9 млн дол. Отже, в 2012 р. можна відзначити 

зростання притоку іноземного капіталу, однак обсяги його є значно меншими 

від обсягів докризового періоду. 

Найпоширенішими формами притоку іноземних інвестицій в аграрний 

сектор економіки України є: 

1) придбання бізнесу з вибудованою організаційною структурою та 

прозорою системою управління; 

2) придбання частки власності  успішно працюючого підприємства; 

3) спільне підприємництво;  

4) розміщення через ІРО частки акцій на провідних зарубіжних фондових 

ринках. 

До 2009 р. значний потік іноземних інвестицій спрямовувався в аграрний 

сектор шляхом ІРО. Майже половина всіх іноземних інвестицій залучена 

українськими компаніями через IPO. 

Про активність аграрних компаній свідчить той факт, що в 2010 р. серед 

восьми національних компаній, які пройшли IPO (первинне розміщення акцій), 

SPO (вторинне розміщення) і PPO (приватне розміщення), сім працюють у 

сфері аграрного бізнесу (табл. 2.12).  
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Таблиця 2.12 

Первинне розміщення акцій на міжнародних фондових ринках 

Компанія Біржа Вид 
виходу на 

біржу 

Рік 
виходу 

Частка 
акцій, од. 

Емісійний 
дохід, млн $ 

Astarta Холдинг Варшава ІРО 2006 0,2 32 

Kernel Холдинг Варшава ІРО 2007 0,33 218 

MCB Agricole 
Holding 

Франкфурт ІРО 2008 0,244 56 

MHP Лондон ІРО 2008 0,2232 371 

Sintal Agriculture Франкфурт ІРО 2009 0,172 13 

Agrogeneration NYSE 

Euronext 

ІРО 2010 0,23 17,2 

Авангард  Лондон ІРО 2010 0,225 187,5 

Кернел Груп Варшава SPO 2010  81,4 

Агротон Варшава ІРО 2010 0,26 54,3 

Milkiland Варшава ІРО 2010 0,224 80 

МНР Лондон SPO 2010  165 

Агроліга Варшава PPO 2010 0,1667 1,4 

KSG Agro Варшава ІРО 2011 0,33 39,6 

Індустріальна 
молочна група 

Варшава ІРО 2011 0,3 83,2 

Ovostar Union N.V Варшава ІРО 2011 0,25 33,4 

Джерело: складено автором  за даними фондових бірж. 

 

З 2011 р. активність залучення коштів через ІРО знижується з одночасним 

зниженням кон’юнктури на фондовому ринку. Останнє вплинуло і на зниження 

ринкової ціни акцій українських агрохолдингів. Окрім спаду активності на 

біржах, основними факторами впливу на ринкову ціну акцій агрохолдингів є 

фінансові результати діяльності, які залежать від ціни реалізації продукції, 

стратегії їх розвитку та ризику країн. Так, суверенний ризик України впливає на 

значне недооцінювання акцій українських агрохолдингів на світових фондових 

біржах.   

Наприклад, у 2013 р. ціна акції ПАТ «Кернел» порівняно з 2014-м знизи-

лася втричі, а лише за 2013 р. знизилась на 43 %, що вплинуло на зміну 

капіталізації агрохолдингу (табл. 2.13). 
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Таблиця 2.13 

Зміна ціни акції агрохолдингів України за 2013–2014 рр. 

Компанія 
Ціна при  

розмі- 
щенні 

Ціна на  
початок  
2013 р. 

Ціна на 
початок  
2014 р. 

Зміна за 
рік,  
% 

Astarta, пол. зл. 19 55,9 66,9 19,68 

Kernel, пол. зл. 24 67,9 38,07 -43,93 

Agroton, пол. зл. 28,84 10,41 2,17 -79,15 

Milkiland, пол. зл. 36,01 14,8 12,5 -15,54 

KSG Agro, пол. зл. 22,12 12 10,85 -9,58 

Індустріальна молочна група, пол. зл. 11,05 16 12,62 -21,13 

Ovostar, пол. зл. 62,2 90 100 11,11 

Мрія Агро, євро 2,8 5 5,4 8,00 

Авангард, пол. зл. 14,95 11,45 11,69 2,10 

Миронівський хлібопродукт, дол. США 17,08 15,8 17,05 7,91 

MCB Agrikole, євро 10,2 0,43 0,43 0,00 

Sintal Agriculture, євро 5,45 0,21 0,21 0,00 

Укрпродукт 87,5 12 12,1 0,8 

Джерело: складено автором за даними [70].  

 

Вихід на міжнародні ринки ІРО (Initial Public Offering – первинна 

публічна пропозиція та продаж акцій на відкритому фондовому ринку сприяв 

збільшенню прозорості й відкритості національних компаній, що в свою чергу 

сприяло зростанню участі міжнародних запозичень у реалізації стратегій 

зовнішнього зростання аграрних компаній шляхом поглинання конкурентів.  

Низка успішних ІРО забезпечила національним аграрним компаніям 

доступ до кредитних коштів та їх використання для подальших поглинань 

аграрних компаній України. Так, у результаті залучення кредитних коштів 

Astarta Холдинг провела модернізацію цукрових заводів і придбала дві аграрні 

компанії, збільшивши площу земельних угідь. 

Металургія є однією з галузевих спеціалізацій України на міжнародному 

ринку. За обсягами виробництва сталі вона входить у топ–10 країн у світі та 

посідає 4-те місце у світовій торгівлі. 

«Основу металургійного комплексу України становлять 90 великих 

підприємств: 13 металургійних комбінатів і заводів; 3 феросплавних заводи; 14 

гірничодобувних підприємств; 12 коксохімічних заводів; 13 заводів з 



  116 

виробництва вогнетривів; 20 метизних заводів; 15 підприємств з виробництва 

труб та підприємства інфраструктурної частини – транспортні, постачальні, 

матеріально-технічного забезпечення тощо. Майже всі зазначені підприємства 

виробляють продукцію з низькою доданою вартістю» [84].  

Металургія належить до базових галузей, які формують фундамент її 

економічного розвитку, що підтверджує рейтинг журналу Forbes. Від стану 

розвитку металургії залежить стан розвитку інших, не менш важливих для 

економіки країни видів промислового виробництва, зокрема: 

машинобудування, будівництва, автомобілебудування, виробів з металу тощо.  

В табл. 2.14 наведено рейтинг металургійниї компаній  у 2012–2014 рр. 

Таблиця 2.14 

Рейтинг металургійних компаній за даними Forbes  у 2012–2014 рр. 

Місце 
в рейтингу Компанія 

Чистий дохід,  
млн грн 

Відхи- 
лення, 

млн грн 

Прибуток,  
млн грн 

Відхи-
лення, 

млн грн 2012 2014 2012 2014 2012 2014 

1 1 Metinvest 100432 166930 66498 3477 2512 -965 

3 129 
Індустріальний союз 
Донбасу 

28920 29110 190 -2520 -22068 -19548 

4 32 
АрселорМіттал  
Кривий Ріг 

28896 36740 7844 -2903 -1394 1509 

13 142 Донецьксталь 16300 10616 -5684 1230 -4872 -6102 

14 7 Запоріжсталь 15560 22110 6550 -2040  2040 

17 138 Interpipe 14148 13468 -680 -573 -5424 -4851 

24 146 УГМК 11050 1663 -9387 120 71 -49 

34 2 ПГЗК 8243 9836 1593 2390 6773 4383 

42 137 Євраз Україна 6900 14054 7154 90 -1690 -1780 

62 62 
Нікопольский завод 
феросплавів 

5150 7944 2794 -1500 326 1826 

79 168 Дніпроспецсталь 4129 4867 738 -177 -300 -123 

105 22 
Криворізький 
залізорудний комбінат 

3058 3692 634 772 1255 483 

139 167 Керамет 2055 2040 -15 24 63 39 

145 25 
Запорізький  
залізорудний комбінат 

1982 2631 649 402 1129 727 

148 157 АВ метал груп 1912 2601 689 2 4 2 

170 172 
Побузький 
феронікелевий 

комбінат 

1589 1422 -167 3 12 9 

Джерело: розраховано автором за даними [140, 141]. 
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Попри зниження темпів розвитку чорної металургії наприкінці XX ст., 

обсяги світового виробництва сталі за період 2000–2015 рр. знизилися лише в 

період фінансової кризи (2008–2009 рр.), що свідчить про  постійний попит на 

продукцію металургії (рис. 2.9).  

В Україні, на відміну від світових тенденцій, відзначається зменшення 

виробництва сталі на фоні зростання світового обсягу її виробництва. 

Зменшення виробництва сталі в Україні зумовлене зменшенням попиту на 

українську сталь з боку іноземних споживачів унаслідок зростання її пропозиції 

китайськими, російськими, індійськими виробниками та зменшення 

внутрішнього попиту. 

 

 

Рис. 2.9. Обсяги світового виробництва сталі у 2002–2015 рр., млн т 

Джерело: складено автором.за даними [207]. 

 

Однак, попри зменшення національного виробництва сталі, Україна 

посідає 10-те місце серед світових її виробників. Динаміка розвитку 

національного ринку сталі цілком відповідає світовій динаміці виробництва, що 

свідчить про повну інтегрованість національного ринку до світового ринку 

сталі (рис. 2.10). 
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Рис. 2.10. Динаміка світового та українського обсягів виробництва сталі у 

2002–2015 рр., млн т 

Джерело: складено автором за даними [206, 207]. 

 

Підтвердженням статусу експортно орієнтованого виробництва сталі є 

співвідношення між обсягами виробництва та внутрішнього споживання. Так, 

за даними рис. 2.11 середня розбіжність між обсягами виробництва та 

споживання сталі в Україні становить 6 раз. 

 

Рис. 2.11. Обсяги виробництва та споживання сталі в Україні у 2002–2014 

рр., млн т 

Джерело: складено автором за даними [207]. 
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Майже 70% виготовленої в Україні надходить на експорт. Отже, 

тривалий час валютний ринок країни поповнювався валютною виручкою від 

експорту металів без значних інтервенцій з боку Національного банку України. 

Так, у 2012 р. від експорту сталі в Україну надійшло близько 13 млрд дол. 

США. 

Серед країн світу найбільшим виробником та споживачем сталі є Китай. 

Обсяги його споживання в 93 рази перевищують обсяги споживання в Україні, 

а обсяги виробництва сталі – в 22 рази. Найвищий рівень споживання сталі 

виявлено у країнах, які знаходяться на етапі індустріального збільшення 

(Бразилія, Росія, Індія, Китай). Стрімкий розвиток внутрішнього попиту 

зумовив зростання споживання сталі на рівні 700–800 кг/особу. В 

постіндустріальних країнах (США, Японія, Великобританія, Італія, Німеччина)  

споживання сталі становить 400–600 кг/особу. Причинами таких відмінностей є 

розвиток інноваційних особливо твердих видів замінників сталі: пластмас, 

кераміки, алюмінію. 

Основними споживачами української сталі в 2012 р . були країни ЄС            

(2,6 %), Росія (1,99 %), Ліван та Сирія (1,41 %), Туреччина (1,25 %). Отже, для 

українського ринку сталі важливе значення мають темпи економічного 

розвитку названих країн, насамперед щодо розвитку сфери промислового та 

житлового будівництва. 

Проведені аналітичні дослідження підтверджують велику залежність 

українського виробництва сталі від світових тенденцій та значний потенціал 

для подальшої інтеграції українських підприємств у світовий ринок. У 

сукупності це зумовлює посилений інтерес до українських металургійних 

активів і перетворює їх у потенційні об’єкти злиттів та поглинань.  

Мотивами злиттів та поглинань в металургії є бажання компаній мати 

доступ до ринків сировини (передусім залізної руди) та розширення своєї 

присутності на ринках, що швидко розвиваються. 

Щодо географії покупців, то слід відзначити традиційну активність 

компаній, які походять з країн з розвинутою ринковою економікою, хоча в 
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останні роки посилюється активність на ринку металургії країн Африки та 

Китаю. 

На відміну від інших видів промислової діяльності, потужне металургійне 

виробництво у країнах світу сформовано шляхом реалізації стратегій 

зовнішнього зростання з використанням як способу горизонтального злиття, 

так і поглинання. Найбільшу у світі металургійну компанію, що є лідером 

світового виробництва сталі – Arcelor Mittal, було утворено в 2006 р., шляхом 

злиття двох найбільших на той момент виробників сталі: люксембурзької 

Arcelor та індійської Mittal Steel. Виробничі потужності Arcelor Mittal 

становлять близько 150 млн т на рік.  

Друга за обсягами виробництва сталі – японська компанія Nippon Steel & 

Sumitomo, утворена в результаті об’єднання Nippon Steel та Sumitomo Metal.  

Превалюючим способом формування великих організаційних структур в 

Україні є злиття і поглинання, наслідками яких є утворення холдингів. З 

використанням даних способів зростання в Україні сформувалися потужні 

металургійні комбінати: «Міттал Стіл Кривий Ріг», «МК Азовсталь» та «ММК 

ім. Ілліча», які є структурними одиницями складних організаційних структур 

холдингового типу. Прикладами останніх є ТОВ «Метінвест», компанія 

«Індустріальний союз Донбасу», Interpipe Limited. 

Злиття та поглинання в металургійній промисловості України призвели 

до формування потужних вертикально інтегрованих компаній холдингового 

типу. Практично всі металургійні активи розподілені між великими 

структурами холдингового типу. 

Металургійна промисловість Україна є зразком ефективної реалізації 

політики інтегрованого розвитку завдяки активному використанню процесів 

поглинання вертикального типу. Структуру основних виробників металургійної 

продукції в Україні можна вважати сформованою (табл. 2.15).  

Активний процес придбання металургійних активів тривав до 2005 р. 

(придбання Арселор Міттал). Надалі в металургії окреслилася тенденція до 

зниження обсягів  укладених угод злиття та поглинання. 2 
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Таблиця 2.15 

Вертикально інтегровані холдинги у металургійній промисловості України 

Вертикально 

інтегровані 

холдинги Р
ік

 

за
сн

у
в
ан

н
я Металургійні активи Консолідований 

дохід, млн  грн 

2012 р. 2014 р. 

ІСД 1995 ПАТ «Алчевський металургійний комбінат»  

ПАТ «Алчевськкокс»  

ПАТ «Дніпровський металургійний 

комбінат                            ім. 

Ф.Е.Дзержинського»  

«ISD–Dunaferr» (Угорщина) 

«ISD–Huta Chęstochowa» (Польща) 

28920 29110 

Метінвест  2006 Північний гірничо-збагачувальний комбінат 

Інгулецький  гірничо-збагачувальний 

комбінат 

Центральний гірничо-збагачувальний 

комбінат 

Комсомольське рудоуправління  

Краснодонвугілля  

United Coal Company 

Металургійний комбінат «Азовсталь» 

Маріупольський металургійний комбінат            

ім. Ілліча 

Єнакіївський металургійний завод 

Харцизький трубний завод 

Авдіївський коксохімічний завод  

Инкор и Ко. 

100432 166927 

Євраз Україна 2007 ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» 

ПАТ «Євраз Суха Балка» 

ПАТ «Євраз Баглейкокс» 

4696,3 14054 

АрселорМіттал 2005 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 28900 36741 

Донецьксталь 2002 ПрАТ «Донецьксталь»-металургійний 

завод» 

ПАТ «Донецький металургійний завод» 

16300 10616 

Ferrexpo 1995 ПАТ «Полтавський ГЗК» 7806,6 21935 

Джерело: складено автором за даними [145, 146]. 

 

Процес формування вертикально інтегрованих компаній в металургійній 

промисловості України практично завершився у 2007 р., коли був придбаний 

ДМЗ ім. Петровського. 

http://www.isd.com.ua/business/structure/amk/
http://www.isd.com.ua/business/structure/alchevskkoks/
http://www.isd.com.ua/business/structure/dmkd/
http://www.isd.com.ua/business/structure/dmkd/
http://www.isd.com.ua/business/structure/dmkd/
http://www.isd.com.ua/business/structure/dunaferr/
http://www.bkoks.dp.ua/
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Слід зауважити, що динаміка злиттів та поглинань у металургії, на 

відміну від інших видів економічної діяльності, великою мірою залежна від 

державної політики приватизації. Обсяг продажу державних підприємств 

визначав обсяги угод злиттів та поглинань. Придбання металургійного 

підприємства породжувало проблему формування джерел його сировинного 

забезпечення, що активізувало потребу в придбанні технологічно пов'язаних 

підприємств добувної промисловості. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Розвиток світової економіки відбувається завдяки змінам як структури 

виробників та їхніх власників, так і технологій виробництва. Такий розвиток 

реалізується шляхом використання інструментів зовнішнього зростання, до 

яких передусім віднесено процеси злиттів та поглинань.  

Процеси злиттів та поглинань відзначаються різною активністю залежно 

від стану розвитку світової економіки і тому мають хвилеподібний характер. 

Завдяки злиттям та поглинанням сформувалася структура основних виробників 

у базових галузях виробництва. 

 На сьогодні у світі процеси консолідації активів перемістилися у сфери 

діяльності з низькою концентрація виробництва за значної кількості 

виробників, а саме в галузі телекомунікації, медицини, рітейлу тощо. 

Доведено, що в Україні процеси злиття та поглинання мають певні  

закономірності й визначаються обсягами однієї або кількох найбільших угод. 

При цьому активність злиттів та поглинань в Україні має циклічний характер та 

збігається з циклами ділової активності в економіці. Угоди злиттів та поглинань 

стають інструментами перерозподілу власності в Україні та зростання частки 

олігопольних ринків і ринків з ознаками домінування в структурі економіки.  

Найвища активність злиттів та поглинань простежується у тих видах, 

результати діяльності яких орієнтовані на кінцевого споживача. 
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Основними джерелами фінансування угод злиття та поглинання є 

кредити іноземних банків, що пояснюється як різницею процентних ставок, так 

і різним рівнем ризиків.  

За період структурного реформування економіки України з 

використанням процесів злиття та поглинання найбільшу активність виявили 

металургійна промисловість та аграрний сектор. У металургії укладалися 

найбільші за обсягами угоди, що призвело до формування потужних 

вертикально інтегрованих компаній, які завершили процес розподілу 

металургійних активів між основними його власниками. Однак зміни в 

економічній ситуації та вплив політичних подій в Україні призведе до нового 

витку активізації процесів перерозподілу власності з використанням злиттів та 

поглинань. 

Аграрний сектор демонструє значний потенціал своєї консолідації, який в 

умовах сьогодення набуває особливої актуальності. Основними чинниками 

активізації концентрації та консолідації в аграрному секторі економіки України 

є прогнози зростання зовнішнього попиту, обнадійливі перспективи експорту в 

умовах очікувань членства в ЄС. Основними інструментами зростання 

концентрації виробництва є розвиток аграрних компаній шляхом збільшення 

земельних угідь через поглинання конкурентів з наявними договорами 

довгострокової оренди землі або безпосередньої оренди в її власників.  

Нарощування потужності сільськогосподарського виробництва аграр -

ними компаніями України відкрило доступ до притоку іноземних інвестицій в 

аграрний сектор економіки України, зростання як результативності 

сільськогосподарського виробництва Україні, так і ефективності діяльності 

аграрних компаній.  

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях автора              

[108, 113–115, 118, 193]. 
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РОЗДІЛ 3  

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАНЬ ДЛЯ 

НАЦОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

3.1. Обґрунтування впливу мотиваційних чинників на вибір виду 

злиття та поглинання в національній економіці 

 

В основі активності злиттів та поглинань лежить мотив. Мотив як 

спонукальний фактор може бути пов'язаний з набуттям зовнішніх переваг 

володіння компанією або ж бажанням одержати право власності на внутрішні 

ресурси підприємства. Серед зовнішніх чинників формування мотивів злиття та 

поглинання в науковій літературі та практиці  виділяють такі: доступ до 

природних ресурсів та забезпечення контрольованими джерелами сировини; 

ринкова влада (частка ринку) на конкурентних ринках і контроль над ринками 

збуту кінцевої продукції; формування вертикально  інтегрованих замкнутих 

циклів виробництва та реалізації продукції; зростання експортного потенціалу 

підприємства. 

У науковій літературі [32, 90, 157, 142] природні ресурси виступають як 

фактор активізації процесів злиттів та поглинань, набуття доступу до них – як 

мотив, а обмеженість їх у країні – як бар'єр входження на ринок. Отже, щодо 

природних ресурсів, як фактору впливу на процеси злиттів та поглинань, слід 

наголосити на значній залежності окремих видів діяльності від наявності цих 

ресурсів у країні. Оцінювання дало нам змогу виявити найбільшу залежність 

видів економічної діяльності від природних ресурсів у сільському господарстві 

(70% в обсягах реалізації), харчовій промисловості (60%), металургійній 

промисловості (60%), хімічній та нафтохімічній промисловості (55%) тощо [5]. 

Природний ресурс як мотив злиттів та поглинань оцінюється за 

встановленою в галузі системою розподілу джерел ресурсів між учасниками 

ринку та схемами доступу до них. Так, у сільському господарстві земля 

сільськогосподарського призначення перебуває у державній власності. Доступ 
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сільськогосподарських виробників до земельних ресурсів здійснюється  з 

використанням орендних відносин. Пряма залежність ефективності 

сільськогосподарського виробництва від величини площі землі в їх 

користуванні обумовлює активність сільськогосподарських підприємств у 

напрямі їх укрупнення з використанням процедур поглинання дрібних та 

середніх підприємств за горизонтальним типом. Формування укрупнених 

сільськогосподарських виробників дозволить підвищити культуру 

сільськогосподарського виробництва, встановити контроль над регіональними 

цінами, конкурувати з імпортом аграрної продукції, підвищити ринкову 

капіталізацію аграрної компанії.  

Харчова та переробна промисловість є похідною від 

сільськогосподарського виробництва. Значна частка сільськогосподарських 

виробників у структурі виробництва продукції харчової та переробної 

промисловості спрямовуватиме останніх до пошуку можливостей підвищення 

ефективності своєї діяльності шляхом зниження витрат на сировину та 

розширення джерел її забезпечення. Виходячи із визначеної закономірності 

поведінки підприємств, у промисловості триватимуть процеси вертикальних 

злиттів та поглинань із сільськогосподарськими виробниками. Формування 

вертикальних агропромислових холдингів має низку переваг, оскільки 

дозволить останнім реалізувати стратегію зростання, стратегію ефекту 

масштабу, розширювати асортимент продукції, залучати зовнішні джерела 

фінансування з використанням зовнішніх механізмів тощо. 

Мотивами злиттів та поглинань у металургії є бажання компаній мати 

доступ до ринків сировини (особливо залізної руди). Фактором розвитку 

металургійного виробництва виступає кількість та якість добутої руди і 

феросплавів, які є результатами діяльності підприємств добувної промисловості 

(шахт).  Значна технологічна залежність металургійного виробництва від стану 

розвитку галузі добування корисних копалин є фактором активності 

формування вертикально інтегрованих корпоративних структур з 

використанням інструментарію процесів злиттів і поглинань.  
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Сировинна пов’язаність підприємств різних видів промислової діяльності 

обумовлює їх технологічну взаємозалежність, яка лежить в основі забезпечення 

ефективності діяльності кожного наступного учасника технологічного ланцюга. 

Організаційна пов'язаність підприємств різних видів економічної діяльності 

дозволяє забезпечити виробництво кожного наступного учасника ланцюга 

сировиною необхідної якості та в потрібній кількості. Способом досягнення 

такої організаційної пов'язаності учасників технологічного ланцюга є їх злиття 

та поглинання. У результаті злиття технологічно пов'язаних компаній її 

учасники набувають статусу цехів, відділень, департаментів новоутвореної 

компанії. З поглинанням вертикально пов'язаних виробництв утворюються 

складні холдингові структури або юридично самостійні структури, 

корпоративні права на які передані управляючим компаніям у формі ТОВ.  

Отже, бажання формування замкнутого циклу виробництва лежить в 

основі мотиву злиттів та поглинань технологічно залежних видів виробництв. З 

урахуванням нестійкості економічного стану більшості видів діяльності в 

умовах зовнішньої нерівноваги та тенденцій до стійкого подорожчання 

сировинних ресурсів в умовах обмеженості їх пропозиції, процеси злиттів та 

поглинань будуть інструментами реалізації мотиву формування технологічно 

замкнутих видів виробництва.  

Технологічний взаємозв’язок основних видів промислової діяльності, 

який лежить в основі формування замкнутих технологічних циклів 

виробництва, відображено на рис. 3.1. При цьому, в ланцюгу технологічно 

пов’язаних підприємств залежно від ступеня готовності їх продукції для 

кінцевого споживання можна виділити три види виробництв: виробництво 

сировини, виробництва І рівня промислової переробки сировини (виробництва 

промислового попиту), виробництва ІІ рівня промислової переробки сировини 

(виробництва споживчого попиту). Потреба такого узагальненого групування 

важлива з огляду на різний факторний вплив на активність процесів злиттів та 

поглинань для реалізації мотиву формування замкнутого технологічного циклу 

виробництва. 
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Рис. 3.1. Ланцюги промислової переробки сировини 

Джерело:  розроблено автором. 

 

За даними рис. 3.1, у базових галузях виробництва помітна значна 

технологічна пов’язаність, на підставі якої можна сформувати низку 

основоположних висновків: 
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1. Віддаленість виробництва від ланцюга первинного формування 

сировинного ресурсу збільшує залежність ефективності такого виробництва від 

ефективності розвитку в усіх попередніх технологічних ланцюгах її переробки. 

2. З урахуванням ролі споживача у ринковій економіці ефективність 

виробництва всіх технологічних ланцюгів залежить від кінцевого споживчого 

попиту в останньому технологічному ланцюзі. 

3. Обмеженості споживчого попиту в останньому ланцюзі переробки 

компенсуються експортом промислової сировини в попередніх ланцюгах 

переробки, який і завершує технологічний ланцюг перероблення. 

4. Експортний потенціал виробництва зростає зі зниженням частки 

доданої вартості (ланцюгів переробки) у технологічному циклі.  

Технологічний взаємозв’язок видів промислової діяльності слід 

розглядати як передумову формування вертикально інтегрованих видів 

виробництв, які реалізуються здебільшого через процедури поглинання. За 

статистикою Антимонопольного комітету [62], випадків поглинання компаній в 

Україні у 2014 р. було втричі більше, аніж злиттів. Отже, з урахуванням 

технологічної пов’язаності видів економічної діяльності слід прогнозувати 

подальшу активність процесів поглинання. 

Для оцінювання залежності активності злиттів та поглинань від мотиву 

придбання з метою формування завершеності технологічного ланцюга 

перероблення слід обґрунтувати кілька припущень: 

1) активність злиттів та поглинань підприємств, які орієнтують своє 

виробництво на задоволення потреб споживчого попиту, залежна від споживчої 

та підприємницької активності  кінцевого споживача (внутрішнього і 

зовнішнього). З урахуванням поділу попиту на масовий та специфічний 

активність буде найбільшою в галузях виробництва продукції масового попиту, 

до яких належить виробництво продукції харчової, хімічної, легкої, текстильної 

промисловості тощо; 
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2) активність злиттів та поглинань у виробництвах І рівня промислового 

попиту є залежною від розвитку виробництв ІІ рівня промислової переробки 

сировини або зовнішнього попиту; 

3) активність злиттів та поглинань у галузях виробництва сировини 

визначається активністю промислового попиту І рівня та експортним 

потенціалом виробництва. З урахуванням внутрішніх можливостей і тенденцій 

зовнішнього попиту найбільший експортний потенціал серед галузей 

економічної діяльності мають підприємства з виробництва сільськогос-

подарської сировини; 

4) що вищий кінцевий споживчий та промисловий попит, то 

ефективніший розвиток галузей та активніші процеси злиттів і поглинань. 

Отже, з урахуванням наших припущень, найвищу вмотивованість у 

придбанні підприємств з метою зростання частки ринку мають ті види 

економічної діяльності, які є технологічно залежними та орієнтовані на 

масовий споживчий попит і експорт, найнижчу – технологічно незалежні й 

орієнтовані на специфічний споживчий попит.  

Поширеним мотивом злиттів та поглинань у світовій практиці є доступ до 

інтелектуальних ресурсів продавця, які представлені у вигляді патентів, ноу-

хау, висококваліфікованого персоналу, прав на володіння нематеріальними 

активами тощо. Інтелектуальні ресурси наявні в усіх сферах та видах 

економічної діяльності. Відмінності полягають лише у їхній кількості та якості. 

Кількість інтелектуальних ресурсів оцінюється чисельністю працівників 

науково-дослідних відділів, кількістю охоронних документів та документів, які 

дають право на користування винаходами. Оцінкою якості інтелектуальних 

ресурсів є обсяги реалізації інноваційного продукту. Інтелектуальний ресурс 

цікавить претендентів на злиття та поглинання з огляду на його здатність 

приносити додатковий прибуток та відшкодування витрачених на придбання 

коштів.  

Так, за даними Державної служби статистики України [125] за період 

2004–2014 рр. кількість підприємств, які впроваджували інновації , становила 
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від 8 до 13 %, а частка реалізованої інноваційної продукції в обсягах 

промислової продукції становила від 6 до 3 %. Отже, така статистика є 

підтвердженням низької мотивованості злиттів та поглинань задля оволодіння 

інтелектуальним ресурсом українських підприємств. 

Для синтезованого оцінювання кількості та якості інтелектуальних 

ресурсів за видами промислової діяльності в Україні було обрано показник 

частки оплати праці в обсягах реалізованої продукції, оскільки при збільшенні 

частки інтелектуальної праці в ціні реалізації продукції повинна зростати 

оплата праці, вкладена в її виробництво.  

Аналіз додатку В.1 виявив низький рівень оплати праці у більшості видів 

промислової діяльності в Україні. Якщо в Європі частка оплати праці в 

промисловості становить  близько 35 %, то у нашій державі лише 5 % в ціні 

продукції [5]. Наведені статистичні дані можна використати як підтвердження 

мотиву злиття та поглинання з метою зниження витрат на оплату праці. Про 

такий процес свідчить поглинання в тих видах промислової діяльності, які 

орієнтовані на виробництво продукції масового стандартного попиту. До них 

слід віднести всі види виробництв легкої, харчової, нафтохімічної 

промисловості тощо. Що нижча оплата праці, то вищими є мотиви придбання 

підприємств для зниження витрат на оплату праці в ціні готової продукції.  

Для оцінювання привабливості підприємств різних видів промислової 

діяльності для злиття та поглинання в науковій літературі використовується  

сукупність наукових підходів та методів. Зокрема найпоширенішими є 

експертний метод, факторний аналіз, кореляційно-регресійна залежність, 

бальний метод [39]. У порівнянні з існуючим інструментарієм дослідження для 

реалізації завдань даного дослідження бальний метод дасть змогу деталізувати 

відмінності між видами економічної діяльності й частково уникнути 

суб’єктивізму, притаманного експертному методу та лінійних залежностей, які 

мають місце в кореляційно-регресійному аналізі та використанні програмних 

продуктів факторного аналізу. 
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Бальний метод дозволить розрахувати кількість балів, яка буде оцінкою 

поточного стану впливу кожного фактору та  виявити сумарну оцінку впливу 

всіх факторів на обраний вид економічної діяльності. Окрім того, застосування 

даного методу дасть змогу виявити відстань стану впливу факторів в окремо 

обраному виді економічної діяльності від середнього по промисловості.  

Бальний метод базується на 5-бальному оцінюванні фактору. Бал 5 

присвоюється середньому по промисловості значенню обраного показника, бал 

1 – найгіршому значенню. Розподіл інших балів здійснювався рівномірними 

інтервалами між найгіршим і середнім значеннями. 

З використанням бального методу оцінювання за описаною вище 

методикою нами розподілено види економічної діяльності за їх залежністю від 

природних та інтелектуальних ресурсів (додаток В, табл. В.1, В.2, В.4, В.5). 

Так, до видів економічної діяльності з найвищою залежністю свого розвитку 

від природних ресурсів віднесено ті, частка матеріальних ресурсів у структурі 

витрат яких перевищує 45 % (5 балів), з достатньою – від 36 до 45 % (4 бали), 

середньо – 28–36 % (3 бали), нижче середньої – 20–28 % (2 бали), низькою –           

20 % (1 бал). 

Використання вищеописаного бального методу для оцінювання 

інтелектуального потенціалу з тією відмінністю, що чим нижчий рівень оплати 

праці, тим вища привабливість підприємств галузі діяльності, дало можливість 

виокремити 5 груп видів економічної діяльності за рівнем оплати праці: види 

діяльності з часткою фонду оплати праці в обсягах реалізованої продукції вище 

25 % (1 бал), 19–25 % (2 бали), 12–19 % (3 бали), 6–12 % (4 бали), менше 6 %   

(5 балів). 

Використання запропонованого бального методу оцінювання ресурсних 

мотивів дозволило використати матричний метод для групування видів 

економічної діяльності за силою впливу мотиву на прийняття рішення про 

злиття та поглинання (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Матриця витрат видів економічної діяльності за силою впливу 

мотиву на придбання рішення про злиття та поглинання 

Джерело:  розроблено автором. 

 

За результатами використання матричного методу було виокремлено 4 

групи видів економічної діяльності залежно від співвідношення матеріальних і 

трудових ресурсів: М – види економічної діяльності з високою залежністю від 

матеріальних ресурсів, але низькою від інтелектуальних; МТ – види діяльності 

з високою залежністю від матеріальних та інтелектуальних ресурсів; Т – види 

діяльності з високою залежністю від інтелектуальних ресурсів; Н – види 

діяльності з незначною залежністю від матеріальних та інтелектуальних 

ресурсів (табл. 3.1).  

На підставі результатів групування видів економічної діяльності з  

використанням матричного підходу можна дійти таких висновків: 

1. Використання схеми технологічної залежності видів економічної 

діяльності дозволило виявити найвищий рівень матеріальних витрат у 

виробництвах, пов'язаних із добуванням та вирощуванням сировини. Низький 

рівень автоматизації виробництва продукції супроводжується низькими 

порівняно з автоматизованими виробництвами рівнем використання 
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інтелектуальних ресурсів, що позначається на рівні оплати вартості 

використання трудових ресурсів.  

2. Виробництва І рівня промислової переробки сировини мають велику 

частку матеріальних ресурсів. 

3. Виробництва ІІ рівня промислової переробки мають здебільшого 

значні як матеріальні, так і інтелектуальні витрати. В їхній структурі 

виокремлюється група виробництв зі значними трудовими витратами та 

незалежністю від матеріальних ресурсів. 

Таблиця 3.1  

Групування видів економічної діяльності за рівнем  

матеріальних та трудових витрат 

Група Види економічної діяльності 

Низькі матеріальні та 
трудові витрати (Н) 

Ремонт і монтаж машин та устаткування (8) 
Виробництво комп'ютерів, електронної  та оптичної продукції (14) 

Високі матеріальні 
витрати  (М) 

Добування кам'яного та бурого вугілля (2) 
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (6) 
Виробництво одягу (9) 
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та 
інших матеріалів (11) 
Виробництво готових металевих виробів 
Машинобудування (24) 
Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та 
інших транспортних засобів (25) 
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів (27) 

Високі трудові витрати 
(Т) 

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції (1) 
Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації (19) 
Виробництво напоїв (21) 

Високі матеріальні, 
високі трудові (МТ) 

Металургійне виробництво (3) 
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, 
крім машин і устаткування (4) 
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення (5) 
Промисловість (10) 
Виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність 
(12) 
Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корку, 
крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів 
для плетіння (13) 
Виробництво харчових продуктів (17) 
Виробництво паперу та паперових виробів (22) 
Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (23) 
Виробництво електричного устаткування (26) 
Добування сирої нафти (28) 
Виробництво тютюнових виробів (29) 
Добування металевих руд (30) 

Джерело:  розроблено автором. 
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4. З урахуванням технологічної залежності виробництв (див. рис. 3.1), ті 

види діяльності, які є структурними елементами технологічного ланцюга, 

реалізовуватимуть стратегію свого зростання з використанням вертикального 

типу. Зважаючи на окреслену вище залежність, активність процесів злиттів та 

поглинань залежатиме від попиту підприємств ІІ рівня промислової переробки, 

яка в свою чергу є похідною від споживчого попиту населення та 

підприємництва. 

5. З огляду на те, що в основі реалізації стратегій зовнішнього зростання 

лежить економічна ефективність, на основі матриці витрат можна зробити 

висновок, що для підприємства груп Н і Т економічна ефективність злиттів та 

поглинань полягатиме в зниженні рівня вартості трудових витрат, що 

досягається шляхом зростання рівня спеціалізації виробництв, інструментом 

якої є злиття та поглинання горизонтального типу. 

6. Для підприємств групи М ефективність діяльності забезпечуватиметься 

за рахунок зниження рівня матеріальних витрат, що досягається завдяки 

вертикальним злиттям та поглинанням. 

7. Підприємства групи МТ будуть ініціаторами як вертикальних, так і 

горизонтальних злиттів та поглинань, оскільки економія на масштабах і 

здешевлення вартості сировини є для них резервами ефективності. 

Окрім ресурсної групи виділяють групу результуючих мотивів, яка 

ідентифікується з доходами власників від володіння промисловими активами й 

ефективністю діяльності підприємств корпоративного типу.  

Доходи власників компаній прямо залежать від зростання ринкової 

вартості акцій підприємств корпоративного типу та дивідендів на акції.  

Ефективність діяльності підприємств корпоративного типу в результаті 

злиття та поглинання залежить від обсягу реалізованої продукції (попиту на 

продукцію), синергетичного ефекту,  темпів зростання обсягів реалізації.  

До одних з основних мотивів придбання компаній належить попит на 

результати їх діяльності. При оцінюванні попиту важливе значення має його 

вид: споживчий чи промисловий. У споживчому попиті його ємність 
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визначається купівельною спроможністю відповідного сегменту споживачів і 

потенційною ємністю сегменту споживачів. Промисловий попит залежить від 

рівня розвитку наступних в технологічному ланцюзі видів промислової 

діяльності. За даними статистичної звітності, узагальненим ідентифікатором 

усіх видів попиту  (споживчого та промислового, внутрішнього та зовнішнього) 

було обрано обсяги виробництва продукції, як показник кількісної оцінки 

задоволеного попиту. Середній темп зростання промислового виробництва в 

2013 р. становив 94,26 % порівняно з 2012-м, у 2014 р. – 89,3 % до рівня 2013 р. 

(додаток В, табл. В.3).  

За результатами дослідження системи оподаткування підприємств видів 

економічної діяльності в Україні зроблено висновок про практично 

уніфікований підхід до їх оподаткування. Через відсутність можливостей для 

законодавчо визнаного способу набуття податкових пільг при злитті та 

поглинанні компаній даний мотив не актуальний для умов діяльності в Україні. 

Отже, податковий мотив виключено нами із переліку мотивів, що оцінюються. 

Однак світовий досвід підтверджує його актуальність для країн з різною 

системою оподаткування в межах її адміністративних одиниць (штатів у США), 

коли придбання підприємства в цих штатах з лояльним режимом 

оподаткування дає змогу провести реструктуризацію виробництва та податкову 

оптимізацію підприємства. 

Теоретичне узагальнення мотивів злиттів та поглинань у науковій 

літературі дало підстави акцентувати увагу на синергії як очікуваннях 

зростання ефективності. Однак, як доводить світовий та національний досвід, 

досягнення ефекту синергії як мотиву в більшості випадків злиттів та 

поглинань є недосяжним, що стало причиною виключення синергії із мотивів в 

останніх наукових публікація. Причини недосяжності синергії злиттів та 

поглинань криються в сукупності причин: 

1) складнощах процесів реорганізації об'єднаних після злиття 

підприємств корпоративного типу; 

2) нестабільності зовнішнього прогнозованого періоду; 
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3) наявності процесів самоорганізації як результатів випадковості в 

процесі об'єднання компаній; 

4) значній похибці в довгостроковому прогнозуванні ефективності угод 

злиття; 

5) методичній складності відокремленого оцінювання ефекту синергії; 

6) термінологічних неточностях у тлумаченні сутності терміна 

«синергія».  

Одночасна наявність всіх вищеперелічених причин недосяжності ефекту 

синергії в практиці злиттів та поглинань в Україні дає підстави виключити 

даний мотив із переліку оцінюваної вибірки мотивів. 

У системі мотивів злиттів та поглинань більшість авторів виділяють 

мотив особистих намірів власників. Найчастіше такий мотив асоціюється з 

проведенням часової арбітражної операції з придбаними активами. При цьому 

найчастіше таке придбання здійснюється в угодах злиттів та поглинань 

конгломератного типу.  

Суть операції полягає у придбанні активу в момент низької кон'юнктури 

ринку й подальшого продажу в момент високої. Однак власника цікавить актив 

не як сукупність застарілих машин, механізмів, обладнання, споруд та 

сировини, а його здатність приносити йому дохід. Що вищий дохід приносить 

актив, то вища ціна його можливого продажу. 

З урахуванням наявності такого мотиву, який призводить до 

конгломератного типу інтеграції, досліджено величину активів підприємств 

різних видів економічної діяльності на 1 грн виробленої  продукції (додаток В, 

табл. В.6). З використанням бального методу та методики присвоєння балів 

проведено оцінювання вибірки. За даними таблиці більшість підприємств 

різних видів економічної діяльності мають невисокі значення віддачі активів. 

Вища віддача активів збільшує ймовірність очікуваного продажу активів при 

відповідній кон’юнктурі ринку. 

В класичній теорії доходи власників пов'язують з дивідендами на акції та 

доходами від продажу акцій. З огляду на те, що дивіденди на акції 
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розподіляються за рішенням власників за умови прибутковості діяльності 

підприємств корпоративного типу, для оцінювання дохідності власника як 

мотиву злиття та поглинання було обрано рентабельність операційної 

діяльності. 

У процесі використання бального методу для оцінювання й подальшого 

групування за показником рентабельності операційної діяльності виявлено три 

групи видів економічної діяльності (додаток В, табл. В.7).  

З урахуванням вищезазначеного, кожний результуючий мотив злиття та 

поглинання має свої критерії й показники, оцінювання яких дозволяє  кількісно 

визначити міру задоволення інтересів власників і компанії в процесі реалізації 

угоди злиття та поглинання. 

Таблиця 3.2 

Показники оцінювання результативних мотивів злиттів та поглинань  

Результуючі мотиви Ідентифіковані показники оцінювання 

Перспективи зростання Темпи зростання обсягів виробництва 

Прибутковість діяльності Рентабельність операційної діяльності 

Зростання ринкової вартості 

підприємств корпоративного типу 

Обсяг виробництва на 1 грн активів 

підприємств 

Джерело:  розроблено автором. 

 

З метою розмежування завдань в процесі реалізації результативних 

мотивів, їх сукупність було розподілено на дві групи: мотиви, спрямовані на 

зростання дохідності підприємств корпоративного типу, і мотиви, реалізація 

яких спрямована на збільшення прибутковості. Оцінка дохідних мотивів 

складалася із суми балів оціненого темпу зростання обсягу реалізації та активів 

на 1 грн обсягу реалізованої продукції. Оцінка прибутковості відповідає 

бальній оцінці рентабельності діяльності компаній відповідного виду 

економічної діяльності. 

Зіставлення оцінених дохідних та прибуткових мотивів дозволяє 

побудувати матрицю результативних мотивів до злиттів та поглинань видів 

економічної діяльності в Україні (рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Матриця результативних мотивів до злиттів та поглинань 

підприємств різних видів економічної діяльності 

Джерело:  розроблено автором. 

 

За даними проведеного групування виокремлено 5 груп видів економічної 

діяльності залежно від їх прибутковості та дохідності (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3  

Групування видів економічної діяльності за рівнем  

дохідності та прибутковості 

Група Види економічної діяльності 

1 2 
Низькодохідні і 
низькоприбуткові 

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції (1) 

Низькодохідні і 
середньоприбуткові 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (6) 
Промисловість (10) 
Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (18) 
Виробництво машин і устаткування, не віднесене до інших угрупувань (20) 
Машинобудування (24) 

Низькодохідні і 
високоприбуткові 

Виробництво тютюнових виробів (29) 
Добування металевих руд (30) 

Високодохідні і 
низькоприбуткові 

Добування кам'яного та бурого вугілля (2) 
Металургійне виробництво (3) Металургійне виробництво, виробництво 
готових металевих виробів, крім машин і устаткування (4) 

Високодохідні і 
середньоприбуткові 

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення (5) 
Ремонт і монтаж машин і устаткування (8) 
Виробництво одягу (9) 
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та 
інших матеріалів (11) 
Виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність (12) 

Оцінка доходних показників 

О
ц

ін
к
а
 р

е
н

т
а
б

е
л

ь
н

о
с
т
і 
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Продовження табл. 3.3 
1 2 

 Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корку, крім 
меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для 
плетіння (13) 
Виробництво комп'ютерів, електронної  та оптичної продукції (14) 
Виробництво готових металевих виробів (15) 
Текстильне  виробництво (16) 
Виробництво харчових продуктів (17) 
Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації (19) 
Виробництво паперу та паперових виробів (22) 
Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (23) 
Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших 
транспортних засобів (25) 
Виробництво електричного устаткування (26) 
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів (27) 
Добування сирої нафти (28) 

Джерело:  розроблено автором. 

 

Групування видів економічної діяльності за величиною оцінених мотивів 

їх прибутковості та дохідності дає підстави для таких висновків: 

1. Дохідність діяльності підприємств у системі результуючих мотивів 

злиття та поглинання компаній є показником реалізації стратегії їх розвитку.  

2. Прибутковість діяльності підприємств різних видів економічної 

діяльності відображає потенційну  здатність об'єднаного в результаті злиття та 

поглинання підприємства корпоративного типу задовольняти як інтереси 

власників, так і бути джерелом для подальшого розвитку такої компанії.  

3. Серед досліджуваних видів економічної діяльності більшість із них 

належить до групи високодохідних і середьоприбуткових, що свідчить про 

потенційні можливості розвитку підприємств даних видів економічної 

діяльності та їх здатність задовольняти інтереси власників. 

4. Напрямом задоволення інтересів власників є зростання рівня 

концентрації у галузях шляхом консолідації активів, що є підставою для 

прогнозування подальшої активності процесів злиттів та поглинань у даних 

видах діяльності. 

З використанням бального методу оцінювання ресурсних і результуючих 

мотивів до злиттів та поглинань не лише проведено групування видів 

економічної діяльності за їх привабливістю з огляду на основні переваги 
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набуття прав власності на компанію, а й ідентифіковано на їх основі тип злиття 

та поглинання за принципом технологічної пов’язаності виробництв різних 

видів діяльності. 

 Так, у підприємств, виробництво яких орієнтовано на задоволення 

потреб кінцевого споживача та які є технологічно незалежними від природних 

матеріальних ресурсів, процеси концентрації виробництва з використанням 

злиття та поглинання відбуватимуться за горизонтальним типом. Результатом 

реалізації означеної стратегії розвитку виробництв даних видів є зростання 

рівня їх концентрації з появою складних організаційних структур холдингового 

типу (у разі поглинання) та великих компаній (у разі злиття). Такі 

горизонтальні злиття можуть вплинути на зростання конкурентоспроможності 

національних компаній, олігополізації відповідних ринків, зміни їхньої 

організаційної структури. 

Види економічної діяльності, в яких прогнозується зміна ринку під 

впливом горизонтального типу злиття та поглинання, наведено в табл. 3.4. 

Види економічної діяльності, які належать до добувної промисловості й 

орієнтовані на виробництво природних ресурсів, є потенційними об'єктами 

злиття та поглинання, що ініціюються підприємствами І рівня промислової 

переробки з метою формування власних джерел сировини (табл. 3.5).  

Підприємства з добування природних ресурсів залучені до процесів 

інтеграції з використанням поглинань вертикального типу. Результатом 

реалізації вертикального типу набуття прав власності на підприємства 

корпоративного типу даних видів економічної діяльності є формування 

потужних вертикально інтегрованих компаній з замкнутими технологічними 

циклами виробництва. Висока дохідність та середня прибутковість 

виробництва перетворюють дані підприємства корпоративного типу у 

привабливі об’єкти для перерозподілу прав власності на них, який 

відбуватиметься між обмеженим колом основних вертикально інтегрованих 

холдингів. 
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Таблиця 3.4 

Види економічної діяльності з тяжінням до горизонтального типу  

злиття та поглинання 

Вид економічної 
діяльності 

Рівень 
дохідності 

Рівень 
прибутковості 

Рівень 
ресурсного 

забезпечення 

Вид 
попиту 

Тип 
угоди 

1. Виробництво 
хімічних речовин 
і хімічної 
продукції 

Низькодохідне Низькоприбуткове Високі трудові 
витрати 

Споживчий Г 

2. Ремонт і 
монтаж машин і 
устаткування 

Високодохідне Середньоприбуткове Низькі матеріа-
льні та трудові 
витрати (Н) 

Споживчий Г 

3. Виробництво 
одягу 

Високодохідне Середньоприбуткове Високі матеріа-
льні витрати (М) 

Споживчий Г 

4. Виготовлення 
виробів з дере-
вини, паперу та 
поліграфічна 
діяльність 

Високодохідне Середньоприбуткове Високі матеріа-
льні, високі 
трудові (МТ) 

Споживчий Г 

5. Оброблення 
деревини та 
виготовлення 
виробів з дереви-
ни та корку 

Високодохідне Середньоприбуткове Високі матеріа-
льні, високі 
трудові (МТ) 

Споживчий Г 

6. Виробництво 
комп'ютерів, 
електронної  та 
оптичної 
продукції 

Високодохідне Середньоприбуткове Низькі матеріа-
льні та трудові 
витрати (Н) 

Споживчий Г 

7. Текстильне  
виробництво 

Високодохідне Середньоприбуткове Високі матеріа-
льні витрати (М) 

Промисловий Г 

8. Поліграфічна 
діяльність, тира-
жування записа-
ної інформації 

Високодохідне Середньоприбуткове Високі трудові 
витрати (Т) 

Споживчий Г 

9. Виробництво 
напоїв 

Високодохідне Середньоприбуткове Високі трудові 
витрати (Т) 

Споживчий Г 

10. Виробництво 
паперу та паперо-
вих виробів 

Високодохідне Середньоприбуткове Високі матеріа-
льні, високі 
трудові (МТ) 

Споживчий Г 

11. Виробництво 
автотранспортних 
засобів, причепів 
і напівпричепів та 
інших транспорт-
них засобів 

Високодохідне Середньоприбуткове Високі матеріа-
льні витрати  
(М) 

Споживчий Г 

12. Виробництво 
електричного 
устаткування 

Високодохідне Середньоприбуткове Високі матеріа-
льні, високі 
трудові (МТ) 

Споживчий Г 

13. Виробництво 
тютюнових 
виробів 

Низькодохідне Високоприбуткове Високі матеріа-
льні, високі 
трудові (МТ) 

Споживчий 
 

Г 

Джерело:  розроблено автором. 
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Таблиця 3.5 

Види економічної діяльності з тяжінням до вертикального типу  

злиття та поглинання 

Види економічної 
діяльності 

Рівень 
дохідності 

Рівень 
прибутковості 

Рівень ресурсного 
забезпечення 

Вид попиту Тип 
угоди 

1. Добування кам'я-
ного та бурого вугілля 

Високо-
дохідне 

Низько-
прибуткове 

Високі матеріальні 
витрати  (М) 

Виробництво 
сировини 

В 

2. Виробництво коксу 
та продуктів нафтове-
реробки 

Високо-
дохідне 

Середньо-
прибуткове 

Високі матеріальні, 
високі трудові (МТ) 

Промисловий 
попит 

В 

3. Добування сирої 
нафти 

Високо-
дохідне 

Середньо-
прибуткове 

Високі матеріальні, 
високі трудові (МТ) 

Виробництво 
сировини 

В 

4. Добування 
металевих руд 

Низько-
дохідне 

Високо-
прибуткове 

Високі матеріальні, 
високі трудові (МТ) 

Виробництво 
сировини 

В 

Джерело:  розроблено автором. 

 

Підприємства тих видів економічної діяльності, які в ланцюгу 

технологічного взаємозв'язку виробництв віднесено до виробництв 

промислового попиту або до виробництва споживчого попиту зі значною 

часткою природних матеріальних витрат, можуть виступати як ініціаторами 

злиття та поглинання технологічно пов’язаних виробництв, так і підприємств 

одного виду виробництва (табл. 3.6).  

Таблиця 3.6 

Види економічної діяльності з тяжінням до горизонтального або  

вертикального типу злиття та поглинання 

Види економічної 
діяльності 

Рівень 
дохідності 

Рівень 
прибутковості 

Рівень ресурсного 
забезпечення 

Вид попиту Тип 
угоди 

1. Металургійне 
виробництво 

Високо-
дохідне 

Низько-
прибуткове 

Високі матеріаль-
ні, високі трудові 
(МТ) 

Промисловий 
попит 

В/Г 

2. Виробництво 
готових металевих 
виробів, крім машин і 
устаткування 

Високо-
дохідне 

Середньо-
прибуткове 

Високі матеріаль-
ні, високі трудові 
(МТ) 

Споживчий 
попит 

Г/В 

3. Виробництво 
харчових продуктів 

Високо-
дохідне 

Середньо-
прибуткове 

Високі матеріаль-
ні, високі трудові 
(МТ) 

Споживчий 
попит 

Г/В 

4. Виробництво 
шкіри, виробів зі 
шкіри та інших 
матеріалів 

Низько-
дохідне 

Середньо-
прибуткове 

Високі матеріаль-
ні, високі трудові 
(МТ) 

Промисловий 
попит 

Г/В 

5. Машинобудування Низько-
дохідне 

Середньо-
прибуткове 

Високі матеріаль-
ні витрати  (М) 

Споживчий 
попит 

Г/В 

Джерело:  розроблено автором. 
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Отже, ефективність розвитку підприємств даних видів економічної 

діяльності досягається як завдяки злиттям та поглинанням горизонтального, так 

і вертикального типу залежно від мети розвитку, що ними реалізується. 

 

3.2. Ієрархічна підпорядкованість економічних інтересів у забезпе-

ченні ефективності процесів злиттів та поглинань  

 

У науковій літературі для оцінювання результатів процесів злиттів та 

поглинань використовуються категорії «ефект» та «ефективність».  

Економічний ефект – це абсолютний показник приросту економічного 

показника результативності, розрахованого як різниця між його значеннями до 

і після процесу злиття та поглинання. Економічним ефектом може вважатися 

обраний прибуток, чистий дисконтований грошовий потік тощо.  

 Ефективність злиттів та поглинань характеризує співвідношення вигод 

реалізації таких процесів і понесених витрат. На відміну від ефекту, 

ефективність є відносним виразом результативності. У практиці оцінювання 

процесів злиттів та поглинань найчастіше ефективність визначається через 

показники рентабельності, витрат на 1 грн реалізованої продукції, продук-

тивності праці тощо. 

Для оцінювання ефективності економічна наука пропонує кілька 

наукових підходів: 

– ресурсний – в основу розрахунку показників ефективності  беруть 

співвідношення результату і суми всіх ресурсів, витрачених на отримання 

даного результату (матеріаломісткість, енергомісткість, фондоємність тощо); 

– витратний – показники ефективності розраховують як співвідношення 

результату і всіх витрат (витрати на 1 грн реалізованої продукції, 

рентабельність тощо); 

– цільовий – ефективність оцінюють на основі вимірювання ступеня 

досяжності мети; 
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– інституціональний – в його основі визначення кола зацікавлених осіб і 

розрахунок ефективності процесів злиттів та поглинань для кожного із них.  

Для реалізації розглянутих наукових підходів використовують різні 

методи вимірювання ефективності (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Методи вимірювання ефективності при різних наукових підходах 

Науковий підхід Методи вимірювання ефективності 

Ресурсний Метод коефіцієнтів 

Витратний Метод коефіцієнтів 

Цільовий Методи різниць, порівнянь, матриць, коефіцієнтів 

Інституціональний Комбінування методів 

Джерело: складено автором на основі [176]. 

 

На нашу думку, для оцінювання ефективності процесів злиттів та 

поглинань найдоцільніше застосовувати цільовий та інституціональний  

методичні підходи. Обидва не виключають можливості використання 

ресурсного та витратного підходів, але, на відміну від останніх, вони дозволять 

забезпечити всебічність кількісного оцінювання результату з позицій різних 

зацікавлених осіб.  

Використання цільового підходу для оцінювання ефективності злиттів і 

поглинань базується на реалізації етапів постановки завдань та оцінювання їх 

досяжності. Залежно від поставлених завдань залучають різний інструментарій 

оцінювання (табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 

Завдання злиття та поглинання та показники їх оцінювання 

Завдання Цільові показники оцінювання 
Зростання частки ринку Приріст частки ринку 
Ефект масштабу Зниження операційних витрат 

Зростання ринкової вартості 
компанії 

Приріст курсу акцій 

Централізація управління Економія адміністративних витрат 
Диверсифікація виробництва Приріст номенклатурних позицій 
Розширення асортименту Приріст асортиментних позицій 
Доступ до ресурсів Зростання кількості та зниження вартості ресурсу 

Доступ до технологій Приріст доходу, в т.ч. від реалізації інноваційної продукції 
Доступ до каналів реалізації Приріст прибутку 
Податкове планування Зниження частки податків в обсягах реалізації 

Джерело: складено автором. 
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Використання відповідного цільового показника дає змогу виявити міру 

реалізації поставлених завдань. Окрім цільових показників для оцінювання 

ефективності злиттів та поглинань залучають показники ресурсного та 

витратного підходів (табл. 3.9).  

Таблиця 3.9 

Показники оцінювання ефективності злиттів та поглинань за  

ресурсним та витратним підходами 

Показник Ресурсний підхід Витратний підхід 

Операційні витрати  Рентабельність виробництва 

Адміністративні 
витрати 

 Частка адміністративних 
витрат в обсягах реалізації 

Трансакційні витрати  Частка трансакційних витрат 

в обсягах реалізації 

Активи  Рентабельність активів 
Дохідність активів 
Показник загальної 

платоспроможності 
підприємства 

Коефіцієнт оборотності 
активів 

Власний капітал Рентабельність власного 
капіталу; 

Коефіцієнт забезпеченості 
підприємства власними 

коштами 

 

Матеріальні ресурси Матеріаломісткість   

Трудові ресурси Працемісткість  

Основні фонди Фондоємність  

Інвестиції Термін окупності 
Індекс прибутковості 

Внутрішня норма 
прибутковості 

Індекс рентабельності 

 

Джерело:складено автором. 

 

За інституціональним підходом злиття та поглинання вважаються 

ефективними, якщо вони забезпечують ефективність реалізації інтересів кожної 

із зацікавлених осіб. Основними зацікавленими особами в реалізації процесу 

злиттів та поглинань є його учасники, акціонери, держава, місцеві органи 

влади, контрагенти (постачальники, споживачі), банки та інші інституції.  
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Зацікавленість учасників процесів злиття полягає у підвищенні 

ефективності діяльності підприємства корпоративного типу, яка оцінюється за 

розглянутою в цільовому підході системою показників. 

Акціонери об'єднаної в результаті злиття та поглинання компанії 

зацікавлені в зростанні її ринкової капіталізації. 

Зацікавленість держави полягає у збільшенні таких показників: прибутку 

до оподаткування, кількості реалізованих на ринку товарів і послуг, зростанні 

рівня зайнятості в компанії, збільшення фонду оплати праці. 

Зацікавленість місцевих органів влади пов'язана із загальнодержавними 

інтересами і зі зростанням частки доходів місцевих бюджетів.  

Контрагенти учасників злиття та поглинання пов'язують свої інтереси з 

можливостями збільшення обсягів контрактних зобов'язань, зростанням 

платоспроможності об'єднаної компанії. 

Споживачі очікують від злиття збільшення кількості та підвищення якості 

продукції і послуг. 

Банки пов'язують свої інтереси зі зростанням власних пасивів за рахунок 

збільшення оборотів на рахунках компанії, а також зі зниженням рівня 

кредитного ризику, збільшенням обсягів кредитування тощо. 

Попри сподівання на реалізацію своїх економічних інтересів кожна 

зацікавлена особа злиття та поглинання може постати перед загрозою 

недосягнення очікуваної ефективності. 

Ідентифікація інтересів усіх зацікавлених у злитті та поглинанні осіб 

дозволяє побудувати ієрархічну піраміду ефективностей та адекватну систему 

показників для її оцінювання. Ідея побудови піраміди ефективності полягає у 

візуальному представленні логічної підпорядкованості ефективності всіх 

зацікавлених осіб. В основу піраміди покладено забезпечення ефективності 

споживача, зважаючи на те, що будь-яка ефективність злиття та поглинання 

ґрунтується на задоволенні платоспроможного промислового та споживчого  

попиту. Це пояснює активність злиттів та поглинань у тих сферах діяльності, де 

активний споживчий попит. 
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Ефективність діяльності об'єднаної в результаті злиттів та поглинань 

компанії забезпечує ефективність таких інституцій як акціонери, банки, 

постачальники (табл. 3.10).  

Таблиця 3.10 

Показники оцінювання інтересів та загроз зацікавленими у злитті та  

поглинанні особами 

Зацікавлені 

особи 

Показник 

оцінювання 
інтересу 

Загрози 

Показник 

оцінювання 

Причини виникнення 

Компанія-
покупець 

Підвищення 
ефективності 

діяльності 

Зниження 
показників 

ефективності 

Недостовірність дью ділінсу 
Зміна ринкової 

кон’юнктури 
Погіршення економічних 
умов ведення бізнесу 

Компанія-
продавець 

Висока ціна 
продажу 

Падіння ціни 
продажу 

Зниження інвестиційного 
попиту 

Акціонери Зростання ринкової 
вартості акції 

Падіння курсу 
акцій 

Зниження прибутковості 
Спад інвестиційного попиту 

Зростання ризиків країни 
ведення бізнесу 

Держава Збільшення 

податків 
Зростання 
зайнятості 

Збільшення зборів 
Товарне 

наповнення ринків 

Зниження податків 

та зборів 
Зниження рівня 
зайнятості 

Спад обсягів та 
зменшення асорти-

менту товарів на 
ринку 

Використання схем 

ухиляння від сплати 
податків 
Звільнення працівників 

Зміна спеціалізації 

Постачальники  Зростання обсягів 

поставок 

Зниження обсягів 

поставок 

Зміна постачальника 

Споживачі Збільшення обсягу 
та підвищення 
якості 

Зниження ціни 

Зниження обсягу та 
якості 
Зростання ціни 

Зростання вартості факторів 
виробництва 

Банки Збільшення коштів 
на поточних 

рахунках в банку 

Зменшення виручки 
компанії 

 

Зміна банку-партнера 

Джерело: складено автором. 

 

Ефективна діяльність об'єднаної компанії, акціонерів, постачальників і 

банків формує національну ефективність (рис. 3.4). 

Розроблена піраміда ефективностей наочно відображає джерела 

формування ефективності держави, якими є ефективність національної 
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економіки як сукупності суб'єктів господарювання різних сфер і видів 

діяльності та системи взаємозв’язків між ними. Ефективність функціонування 

останніх залежить від задоволеності споживача, його спроможності до 

придбання вироблених товарів і послуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4.  Піраміда ієрархічної ефективності зацікавлених інституцій 

Джерело:  розроблено автором. 

 
Окрім того, піраміда ефективностей є напрямом розвитку об'єднаної в 

результатів злиття та поглинання компанії в після інтеграційний період, який 

має базувати на забезпеченні потреб споживачів. 

Для побудови методики оцінювання ефективності злиттів та поглинань  

за інституціональним підходом приведемо показники до адекватних в 

статистиці об'єднаної компанії показників, які відображають інтереси 

зацікавлених осіб (табл. 3.11). 

На основі піраміди ефективностей та методу декомпозиції виокремимо 

первинні показники, зміна яких системно відображає інтереси всіх 

Ефективність споживача 

Ефективність об'єднаної компанії 

Ефективність 

         Акціонера             Постачальника          Банку   

Ефективність держави 
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зацікавлених осіб. Із цієї вибірки виключено компанію-продавця, оскільки його 

інтереси завершуються на етапі продажу компанії. 

Таблиця 3.11 

Показники діяльності компанії, які є адекватним виразом інтересів 

зацікавлених осіб 
Зацікавлені особи Показник оцінювання інтересу 

зацікавлені особи 
Адекватний показник об'єднаної 

компанії 

Компанія покупець Підвищення ефективності діяльності Показники цільового підходу 
Акціонери Зростання ринкової вартості акції Ринкова вартість акції 

Держава Збільшення податків 
Зростання зайнятості 
Товарне наповнення ринків 

Прибуток до оподаткування 
Кількість працюючих 
Фонд оплати праці 

Постачальники  Зростання обсягів поставок Збільшення обсягів виробництва, т 
Споживачі Зростання кількості та якості товарів 

Зниження ціни 
Збільшення обсягів виробництва, т  
Економія витрат 

Банки Збільшення коштів на поточних 
рахунках в банку 

Виручка від реалізації, грн 

Джерело:складено автором. 

За даними декомпозиції, показниками, які відображають економічні 

інтереси всіх зацікавлених осіб, є: активи, власний капітал, зобов'язання, 

витрати, обсяг виробництва, чисельність працівників, заробітна плата 

працюючих.  

Таблиця 3.12 

Показники оцінювання ефективності задоволення інтересів, 

зацікавлених у злитті та поглинанні осіб 

Зацікавлені  
особи 

Показник Пояснення  

Об'єднана 
компанія 

Прибуток до оподаткування 
(EBIT)/витрати 

Що вищі прибутки на одиницю витрат, 
то ефективніші злиття і поглинання   

Акціонери Прибуток до оподаткування 
(EBIT)/власний капітал 

Що вищі прибутки компанії, то 
ефективніше використовуються кошти 
акціонерів 

Держава Прибуток до оподаткування 
(EBIT)/заборгованість з податків 

Що вищі прибутки компанії, то більші 
податки  

Постачальники  Прибуток до оподаткування 
(EBIT)/активи 

Що більший прибуток отримує 
компанія від використання активів, то 
тіснішою є співпраця з 
постачальниками таких активів  

Споживачі Прибуток до оподаткування 
(EBIT)/виручка від реалізації, т 

Що більший прибуток отримує 
компанія, то більша гарантія 
виробництва таких товарів 

Банки Прибуток до оподаткування 
(EBIT)/заборгованість перед 
кредиторами 

Що більший прибуток отримує 
компанія на 1 грн заборгованості,  то 
вища ймовірність повернення кредиту 

Джерело:складено автором 
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На підставі даних табл. 3.12 можна зробити певне узагальнення:  

1) значення показників об'єднаної в результаті злиття та поглинання 

компанії дозволяє виявити тих зацікавлених осіб, економічні інтереси яких 

реалізуються найбільшою мірою; 

2) найнижче значення показника визначає можливий напрям 

майбутнього розвитку; 

3) неефективність злиття та поглинання для одного із зацікавлених осіб 

може призвести до ускладнень післяінтеграційного процесу розвитку 

інтегрованої компанії. 

Для усередненого оцінювання доцільності й ефективності злиття та 

поглинання в економічній науці використовуються різні статистичні та 

математичні методи, найпоширенішими з яких є такі: середньої величини; 

нормалізації даних; інтегрального оцінювання; агрегування даних; матричний. 

У контексті даного дослідження обрано метод інтегрального оцінювання, 

який дозволяє визначити інтегральний показник ефективності злиття та 

поглинання (Кеф.зп) як середню величину нормалізованих відносно галузевих 

значень показників: 

     (3.1) 

де    – інтегральний показник ефективності злиття та поглинання;  

   – коефіцієнт ефективності i-ї зацікавленої особи, частки од.;  

 – середньогалузеве значення показника і-ї зацікавленої особи, частки 

од.;  n – загальна кількість груп зацікавлених осіб. 

На основі обчислення коефіцієнта ефективності злиття та поглинання  

можуть сформуватися такі співвідношення інтегральних значень ефективності: 

 -інтереси зацікавлених осіб урівноважені, 

 - об’єднання не ефективне, 

 - об’єднання ефективне. 

де   - коефіцієнт ефективності діяльності покупця;  
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  - коефіцієнт ефективності діяльності продавця. 

Таблиця 3.13 

Оцінювання ефективності злиття та поглинання 

Показник Середньогалузеві 
значення 

Корпорація 
покупець 

Корпорація 
продавець 

Об'єднана 
корпорація 

Коефіцієнт 
прибутковості 

діяльності 

    

Коефіцієнт 
прибутковості 

власного 
капіталу 

    

Коефіцієнт 

прибутковості 
заборгованості по 
податках 

    

Коефіцієнт 

прибутковості 
активів 

    

Коефіцієнт 

прибутковості 
реалізації 

    

Коефіцієнт 

прибутковості 
заборгованості 
перед 

кредиторами 

    

Інтегральне 
значення  

    

Джерело:складено автором. 

 

За даними Держстату України нами розраховано середньогалузеві 

значення показників ефективності задоволення інтересів зацікавлених осіб 

(табл. 3.14).  

Запропоновану методику апробовано на прикладі розрахунку 

ефективності угод поглинання в машинобудуванні, металургії та сільському 

господарстві України. 

Найбільшою угодою поглинання активів машинобудування в країні за 

останні роки стало придбання акцій лідера світового енергомашинобудування, 

одного з найбільших у світі виробників трансформаторного обладнання ПАТ 
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«Запоріжтрансформатор» російським ПАТ «Силові машини» в 2013 р. 

Мотивом поглинання для покупця було розширення власних потужностей та 

збільшення частки ринку. Післяінтеграційний розвиток Публічного акціонер -

ного товариства «Запоріжтрансформатор» російський інвестор вбачав у 

налагодженні повного циклу наукоємного виробництва трансформаторів в 

Україні. 

За даними статистичної звітності цього ПАТ, протягом 2009–2014 рр. 

підприємство показало позитивну динаміку вартості чистих активів, що 

свідчить про зростання величини нерозподіленого прибутку при незмінності 

статутного капіталу. 

Рівня норми досягла переважна більшість показників фінансової 

статистики ПАТ «Запоріжтрансформатор». 

Розрахунок інтегрального індексу ефективності поглинання (формула 3.1) 

в динаміці за 2013–2014 рр. показав різке погіршення ефективності діяльності 

підприємства в період після зміни власності. Однак з різким погіршенням умов 

співпраці України та Росії, які вплинули на зниження обсягів торгівлі з РФ, 

зниження ефективності діяльності підприємства після завершення етапу 

оформлення угоди може бути обумовлено політичною складовою. 

Проте для економіки України погіршення умов співпраці з РФ актуалізує 

необхідність пришвидшення розвитку лідерів світового виробництва з 

привнесенням інноваційної складової в технології їх виробництва.  
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Таблиця 3.14 

Динаміка середньогалузевих значень показників ефективності задоволення інтересів зацікавлених осіб  

Показник  

Сільське та лісове 

господарство 

Виробництво 

харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових 

виробів 

Металургія Машинобудування 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

EBIT/витрати 0,22 0,11 0,214 0,025 0,023 –0,045 –0,061 –0,058 –0,128 0,051 0,018 –0,133 

EBIT/власний 

капітал 
0,18 0,09 0,13 0,16 0,1 -0,21 -0,21 -0,21 -0,46 0,21 0,08 -0,49 

EBIT/заборгованість 

з податків 
18,62 11,43 12,72 3,29 5,43 -8,66 -37,95 -29,91 -14,21 10,11 4,36 -12,43 

EBIT/активи 0,09 0,04 0,05 0,15 0,11 -0,21 -0,07 -0,06 -0,11 0,08 0,03 -0,11 

EBIT/виручка від 

реалізації 
0,16 0,09 0,10 0,04 0,03 -0,04 -0,07 -0,06 -0,15 0,08 0,04 -0,18 

EBIT/заборгованість 

перед кредиторами 
1,00 0,48 0,61 0,19 0,17 -0,21 -0,29 -0,19 -0,45 0,60 0,24 -0,82 

Джерело: розраховано за даними: www.smida.gov.ua. 
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За даними табл. 3.15 інтегральний індекс ефективності розвитку ПАТ 

«Запоріжтрансформатор» після поглинання погіршився у 8 разів порівняно з 

середньогалузевими значеннями, що знизило ефективність співпраці  

зацікавлених інституцій з цим підприємством. Погіршення виявилося в системі 

взаємовідносин з усіма зацікавленими особами. 

Таблиця 3.15 

Оцінювання ефективності поглинання ПАТ «Запоріжтрансформатор» 

(машинобудування), 2014 р. 

Показник 
Середньо-

галузеві 

значення 

Фактичні 
значення 

Нормалізовані 
значення 

2013 2014 2013 2014 

Коефіцієнт прибутковості діяльності 0,02 0,23 -2,46 12,52 -136,663 

Коефіцієнт прибутковості власного 
капіталу 

0,08 1,09 -1,35 13,63 -16,8269 

Коефіцієнт прибутковості 
заборгованості з податків 

4,36 0,00 0,00 0,00 0 

Коефіцієнт прибутковості активів 0,03 0,11 -0,63 3,76 -21,0648 

Коефіцієнт прибутковості реалізації 0,04 0,15 -1,68 3,70 -41,9211 

Коефіцієнт прибутковості 

заборгованості перед кредиторами 
0,24 0,95 -6,67 3,95 -27,788 

Інтегральне значення  0,79   6,26 -40,71 

Джерело: розраховано за даними: www.smida.gov.ua. 

 

У харчовій промисловості найвищу активність у придбанні активів 

шляхом поглинання компаній показує ПАТ «Кернел» (табл. 3.16). Після 

завершення періоду концентрації технологічних активів, від 2010 р. це публічне 

акціонерне товариство використовує стратегії вертикального поглинання для 

формування логістичних ланцюгів реалізації готової продукції та забезпечення 

основної операційної діяльності земельними площами для вирощування 

насіння соняшнику. 

Реалізація стратегії поглинання збільшила площі земельних угідь 

компанії та призвела до становлення вертикально диверсифікованої 

агропромислової холдингової компанії ПАТ «Кернел». Формування складної 

диверсифікованої структури, наповненої активами з різною ефективністю свого 
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функціонування, стало причиною нестійкої динаміки консолідованої 

ефективності діяльності холдингу. 

Таблиця 3.16 

Угоди придбання активів Kernel Holding S.A. за 2012–2015 рр. 

Дата угоди Об'єкт M&A Продавець 
Сума 

угоди, 
млн $ 

Предмет 
угоди,  

% 

Жовтень 2010 Allseeds Group 
Володимир Вінниченко і 
Вікторія Рябухіна 

250 94% 

Грудень 2012 Black Sea Industries 
Eastern Agro Investments 
Limited (Кипр) 

140 100% 

Вересень 2012 Інтер-Агро Олександр Мамай 70 100% 

Травень 2012 
ТОВ "Інтер-Агро 
Капітал" 

ТОВ "Інтерагробізнес" 98 100% 

Квітень 2012 Стиоми Холдинг Михайло Стадник 40 100% 

Січень 2012 
ТОВ "Українська чор-
номорська індустрія" 

 Eastern Agro Investments 
Limited  

140 100% 

Червень 2013   СТОВ "Дружба Нова" 
Дмитро Сандлер, Сергій 
Гайдай (ТОВ «Твеелінген 
Україна»)  

169 80,0% 

Джерело: складено за даними [12, 68]. 

 
Розрахунок коефіцієнта ефективності ПАТ «Кернел» свідчить про 

невисоку ефективність діяльності компанії в 2014 р . порівняно з середньою 

ефективністю в галузі. У 2014 р. ефективність компанії лише на 2 % була 

вищою від середньогалузевого показника (табл. 3.17). 

Таблиця 3.17 

Оцінювання ефективності поглинання ПАТ «Кернел»  

(виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів) 

Показник Середньо- 
галузеві  

значення 

Фактичні 
значення 

Нормалізовані 
значення 

2013 2014 2013 2014 
Коефіцієнт прибутковості діяльності 0,11 -0,05 0,06 -1,42 -0,49 
Коефіцієнт прибутковості власного 
капіталу 

0,09 -0,09 0,11 -1,97 0,26 

Коефіцієнт прибутковості заборгованості з 
податків 

11,43 -5,25 5,17 -1,46 -0,55 

Коефіцієнт прибутковості активів 0,04 -0,05 0,07 -2,18 0,73 
Коефіцієнт прибутковості реалізації 0,09 -0,04 0,04 -1,42 -0,52 

Коефіцієнт прибутковості заборгованості 
перед кредиторами 

0,48 -2,71 3,70 -6,65 6,71 

Інтегральне значення     -2,52 1,02 

Джерело: розраховано за даними: www.smida.gov.ua.. 
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СКМ і Смарт розпочали об'єднувати свої гірничо-металургійні активи в 

2007 р. У 2014 р. вони досягли остаточних домовленостей щодо складу активів 

Metinvest BV та обсягу прав обох сторін щодо участі в управлінні спільною 

компанією. У липні того ж року завершилася операція між СКМ і Смарт-

Холдингом з об'єднання гірничо-металургійних активів двох груп в межах 

спільної компанії Metinvest BV.  

Найбільшою угодою злиття активів є угода 2014 року між компаніями 

СКМ (Систем Кепітал Менеджмент) Лімітед (на 100 % входить до групи СКМ) 

і компаніями групи Смарт. У межах угоди група Смарт внесла у статутний 

капітал компанії Metinvest BV 100 % акцій компанії Trosilia Holdings Limited 

(Кіпр), в опосередкованому володінні якої знаходиться 46,15% акцій ПАТ 

«Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (ПГЗК). В обмін на внесення 

компанії Trosilia Holdings Limited до статутного капіталу компанії Metinvest BV 

група Смарт отримала ряд додаткових прав у галузі корпоративного управління 

групою Метінвест, а саме: право вето з ряду питань, що належать до 

компетенції Наглядової Ради та загальних зборів акціонерів Metinvest BV. З 10 

членів Наглядової Ради компанії Metinvest BV сім членів призначаються від 

СКМ і три – від Смарт-Холдингу. Генеральний директор Metinvest BV і Групи 

Метінвест призначається СКМ, а Смарт-Холдинг одержав право призначати 

другого директора – члена правління Metinvest BV. 

Крім того, на користь групи Смарт була випущена додаткова акція 

компанії Metinvest BV. У результаті частка СКМ в Metinvest BV тепер 

становить 71,24 %, частка Смарт-Холдингу – 23,76 %, частка Clarendale Limited 

(компанія, пов'язана з колишніми власниками ПАТ «ММК ім Ілліча») –                   

5 % [49].  

У металургійний пул Метінвесту входять 11 металургійних підприємств в 

Україні та країнах Європи: Металургійний комбінат «Азовсталь»; 

Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча; Єнакіївський металур-

гійний завод; Харцизький трубний завод, який є єдиним виробником зварних 

труб великого діаметра в Україні; а також Авдіївський коксохімічний завод, що 
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є одним з провідних у Європі й найбільшим в Україні коксохімічним підпри-

ємством, а також найбільшим виробником нафталіну в Європі – Інкор і Ко. 

За даними табл. 3.18, компанія Metinvest BV має вищу ефективність 

взаємодії з усіма зацікавленими особами порівняно з галузевими показниками 

(в 9,43 раза). 

Таблиця 3.18 

Оцінювання ефективності злиття гірничо-металургійних активів  

СКМ і Смарт-Холдингу в компанії Metinvest BV (металургія), 2014 р. 

Показник Середньо-
галузеве  

значення 

Компанії, що 
об'єднуються 

Об'єднана компанія 
Metinvest BV 

СКМ Смарт-

Холдинг Фактичні Нормо-

вані 

Коефіцієнт прибутковості 
діяльності 

–0,128 
Відсутня консолідована 

звітність 
0,04 4,20 

Коефіцієнт прибутковості 

власного капіталу 
-0,46 

  
0,05 10,20 

Коефіцієнт прибутковості 
заборгованості по 

податках 

-14,21 
  

0,73 20,47 

Коефіцієнт прибутковості 
активів 

-0,11 
  

0,03 4,67 

Коефіцієнт прибутковості 

реалізації 
-0,15 

  
0,04 4,75 

Коефіцієнт прибутковості 
заборгованості перед 
кредиторами 

-0,45 
  

0,24 2,88 

Інтегральне значення      9,43 

Джерело: розраховано за даними: www.smida.gov.ua. 

 

Однак слід відмітити, що з огляду на політичні події в Україні 

ефективність розвитку Metinvest BV має тенденцію до зниження, яку 

планується нейтралізувати шляхом злиття гірничо-металургійних активів СКМ 

та Смарт-холдингу. 

Через відсутність консолідованої звітності у ПрАТ «Систем Кепітал 

Менеджмент» та Смарт-холдингу розрахунок ефективності злиття можна 

провести у порівнянні з галузевими значеннями, а не з коефіцієнтами 

ефективності компаній продавця та покупця. 
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Існуючі в науці та практиці наукові підходи до оцінювання ефективності 

угод злиттів та поглинань базуються на оцінюванні ефективності використання 

ресурсів або витрат її учасників. Однак процеси розвитку та стан ефективності 

підприємств визначають стан національної економіки і процеси, що в ній 

відбуваються. Запропонований інституціональний підхід до оцінювання злиттів 

та поглинань ґрунтується на визначенні ефективності таких угод не лише для її 

учасників, але і для всіх зацікавлених осіб.  

Аналіз інтегрального показника розвитку видів економічної діяльності 

показав вищу ефективність розвитку компаній в післяінтеграційний період 

порівняно з галузевими показниками, що підтверджує необхідність формування 

такого організаційно-економічного механізму, який здатний забезпечити 

розвиток економіки України шляхом становлення ефективного власника.  

 

 

3.3. Методичний підхід до оцінювання ефективності злиття та 

поглинань в національній економіці 

 

Підпорядкованість значень показників ефективності задоволення 

інтересів зацікавлених осіб у вигляді піраміди (див. рис. 3.4), дозволяє 

сформувати правило ефективної угоди на основі співвідношення показників 

ефективності. 

Ідеальне співвідношення показників ефективної угоди матиме наступний 

вигляд: EBIT/виручка від реалізації Е/В Прибуток до оподаткування 

(EBIT)/витрати Е/А Прибуток до оподаткування (EBIT)/активи Е/ВК Прибуток 

до оподаткування (EBIT)/власний капітал Е/ЗК Прибуток до оподаткування 

(EBIT)/заборгованість перед кредиторами Е/ЗП Прибуток до оподаткування 

(EBIT)/заборгованість з податків. 

Орієнтований граф, який є відображенням підпорядкованості заданих 

показників, матиме наступний вигляд: 

ВРЕВЕАЕВКЕЗКЕЗПЕ //////  , 
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де  Е/ЗП – прибуток до оподаткування (EBIT)/заборгованість з податків;       

Е/ЗК – прибуток до оподаткування (EBIT)/заборгованість перед 

кредиторами; 

Е/ВК – прибуток до оподаткування (EBIT)/власний капітал; 

Е/А – прибуток до оподаткування (EBIT)/активи; 

Е/В – прибуток до оподаткування (EBIT)/витрати; 

Е/ВР – прибуток до оподаткування (EBIT)/виручка від реалізації. 

В орієнтовному графі нормативне співвідношення показників 

відображається через напрям стрілки. Так, у співвідношенні ЗКЕЗПЕ //   

показник відношення прибутку до оподаткування (EBIT)/заборгованість по 

податках повинен бути більше показника, який відображає відношення 

прибутку до оподаткування (EBIT)/заборгованість перед кредиторами.  

Оцінювання ефективності реалізації процесів злиттів та поглинань можна 

здійснити на основі розрахунку відстані між еталонним та фактичним станом 

економіки, яка є кількісним вимірником  впливу реструктуризацій на стан 

економіки відповідних видів економічної діяльності. Для реалізації визначених 

завдань найбільш прийнятний матричний метод, який дає змогу відобразити 

стан об’єкта оцінювання у формалізованому вигляді. 

Еталонна матриця формується на основі еталонного співвідношення 

показників ефективності, які відображають таку підпорядкованість показників,  

яка забезпечує інтереси всіх зацікавлених осіб у злитті та поглинанні компаній.  

Фактична матриця ефективності формується на основі фактичної 

підпорядкованості показників та відображає фактичне співвідношення між 

показниками ефективності. 

За цих обставин формалізований вираз еталонної матриці , яка 

відображає ефективність відповідного виду економічної діяльності, матиме 

вигляд: 

 

           (3.2) 
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де  – елемент еталонної матриці;  

  – індекс, що вказує  на номер рядка матриці;  

 - індекс, що вказує  на номер стовпчика матриці;  

,   – еталонні темпи зміни показників  . 

Фактична матриця ефективності формується на основі фактичної 

підпорядкованості показників та відображає фактичне співвідношення між 

показниками ефективності: 

                  (3.3) 

 

 

 

де  – елемент фактичної матриці;  

– індекс, що вказує  на номер рядка матриці; 

 – індекс, що вказує  на номер стовпчика матриці;  

– фактичні темпи зміни показників  . 

Сформовані матриці (еталонна та фактична) відображає стан 

взаємозв’язків між заданими показниками ефективності. Якщо показник 

ефективності  більшій за показник ефективності  тоді вплив одного 

показника на інший кількісно оцінюється у вигляді 1, в протилежному випадку 

 1.  

Виходячи із представленого формалізованого вигляду матриці, еталонна 

матриця ефективності злиттів та поглинань матиме вигляд:  
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Матриця фактичної підпорядкованості показників ефективності за 

видами економічної діяльності набуде вигляду: 

- для сільського господарства: 
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- для виробництва харчової продукції: 
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- для машинобудування: 
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- для металургії, яка протягом трьох останніх років має збитковість 

операційної діяльності, побудова матриці ефективності є недоцільною.  

Оцінювання ефективності злиттів та поглинань здійснюється шляхом 

вимірювання відстані між ідеальною та фактичною матрицею ефективності.  

Оцінювання відхилення фактичної ефективності від її ідеального стану 

проводять на основі вимірювання відстані між матрицями:  

,
      (3.4) 

де  – відстань між  та ;  

 – елемент на перетині і-го рядка та j-го стовпця ; 

– елемент на перетині і-го рядка та j- го стовпця . 

Проміжна матриця різниць між матрицею ідеального стану ефективності 

та матрицею фактичного стану ефективності матиме такий вигляд: 

- для сільського господарства: 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 2 0 

0 0 0 0 2 2 

0 0 0 0 0 0 
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0 0 0 2 0 0 

- для харчової промисловості: 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 2 0 0 

0 0 2 0 0 0 

0 0 0 0 0 2 

0 0 0 0 2 0 

      

- для машинобудування: 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 2 0 0 

0 0 2 0 0 2 

0 0 0 0 0 2 

0 0 0 2 2   0. 

Відстань між ідеальною та фактичною матрицями становить: 

- для сільського господарства: d=8; 

- для харчової промисловості: d=8; 

- для машинобудування: d=12. 

Розбіжність між фактичним та ідеальним станом ефективності видів 

економічної діяльності визначається на підставі нормування за формулою: 

 ,               (3.5) 

де  – міра розбіжності   та ;   

 – кількість ненульових клітинок в еталонній матриці без урахування значень 

головної діагоналі. 

Величина розбіжності між фактичним та ідеальним станом ефективності 

обраних видів економічної діяльності становить: 

- для сільського господарства: R =8/(2*30)= 0,13; 
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- для харчової промисловості: R =8/(2*30)=0,13; 

- для машинобудування: R =12/(2*30)=0,20. 

На підставі величини розбіжності визначається величина подібності 

фактичного стану ефективності виду економічної діяльності ідеальному стану 

ефективності, яка розраховується за формулою: 

           (3.6) 

де  – міра подібності   та . 

 Міра подібності становитиме: 

- для сільського господарства: П=(1-0,13)*100=87 %; 

- для харчової промисловості: П=(1-0,13)*100=87 %; 

- для машинобудування: П=(1-0,20)*100=80 %. 

На основі проведеного оцінювання ефективності розвитку видів 

економічної діяльності в результаті процесів злиттів та поглинань можна 

зробити висновок про позитивний їх вплив на галузеву економіку.  

Так, за мірою подібності фактичного співвідношення показників 

ефективності їх ідеальному стану можна говорити про високу міру 

наближеності співвідношення ефективностей системи взаємовідносин компаній 

досліджуваних видів економічної діяльності з усіма інституціями їх ідеальному 

співвідношенню. За розрахунковими значеннями найбільшу міру подібності 

має сільське господарство України, яке, незважаючи на кризові явища через 

політичну ситуацію в країні, демонструє найвищу ефективність відносин з 

усіма зацікавленими інституціями (державою, постачальниками, акціонерами, 

суспільством тощо).  

Харчова промисловість України в 2014 р., маючи вагому експортну 

орієнтацію на ринки Російської Федерації, отримала значні збитки, що 

обумовило відхилення фактичної підпорядкованості ефективності зацікавлених 

інституцій від їх ідеальної підпорядкованості. При цьому помітний позитивний 

вплив процесів злиттів та поглинань на формування потенціалу розвитку 

харчової промисловості. Свідченням цього є міра подібності ефективності 
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забезпечення інтересів усіх зацікавлених інституцій їх ідеальному 

співвідношенню, яку демонструвала галузь в 2013 р. 

Машинобудування України в 2014 р., попри завершеність процесів 

реструктуризації власності, продемонструвало збитковість своєї діяльності, 

обумовленої негативним впливом чинників зовнішнього середовища. Однак 

про потенціал машинобудування та про задоволення інтересів усіх 

зацікавлених інституцій в розвитку машинобудування свідчать матриця 

ефективності та міра її подібності ідеальному стану ефективностей. Так, у 2013 

р. матриця співвідношення ефективностей задоволення інтересів усіх зовнішніх 

інституцій на 80 % відповідала стану ідеального співвідношення, що свідчить 

про позитивний вплив процесів реструктуризації в галузі шляхом злиття та 

поглинання машинобудівних активів на ефективність діяльності 

машинобудування. 

Металургійна галузь виробництва протягом останніх років є збитковою, 

що свідчить про неефективність задоволення інтересів усіх зацікавлених 

інституцій. Однак, попри галузеву збитковість, підприємства, поглинуті 

вертикально інтегрованими холдингами, забезпечують високу ефективність 

своєї діяльності (підрозділ 3.2), про що свідчить інтегральний індекс 

ефективності злиття та поглинання. 

З урахуванням різних оцінок міри подібності матриці задоволення 

інтересів усіх зовнішніх інституцій запропоновану шкалу інтерпретації 

отриманих оцінок (табл. 3.19) 

Таблиця 3.19 

Інтерпретація оцінок міри подібності задоволення інтересів усіх зовнішніх 

інституцій в результаті злиттів та поглинань компаній  

ідеальному стану ефективності 

Оцінка Інтерпретація 

0–20 % Злиття та поглинання компаній є неефективним 

20–40 % У результаті злиття та поглинання компаній забезпечується ефективність 

лише для незначної частки зацікавлених осіб 

40–60 % У результаті злиття та поглинання компаній має місце частковий дисбаланс 
відносин із зовнішніми інституціями та незначна ефективність взаємовідно-
син з ними 
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Продовж. табл. 3.19 
60–80 % Злиття та поглинання ефективні для більшості зовнішніх інституцій. 

Відносини із зовнішніми інституціями є переважно збалансованими 

80–100 % Злиття та поглинання ефективні для всіх зовнішніх інституцій. У компанії 

збалансована система відносин із зовнішніми інституціями 

Джерело: розроблено автором. 

 

Запропонований матричний підхід до оцінювання ефективності реалізації 

механізму управління злиттями та поглинаннями, який ґрунтується на 

оцінюванні ефективності існуючої системи інтересів усіх зовнішніх інституцій 

в розвитку компанії шляхом визначення вектора ідеальної підпорядкованості 

показників ефективності угоди та розрахунку міри подібності фактичної 

підпорядкованості показників їх ідеальній формі, дозволяє оцінювати спрямо -

ваність механізму на збалансованість системи взаємовідносин в економіці.  

 

Висновки до розділу 3 

 

В основі механізму злиттів та поглинань лежить ідентифікація мотивів і 

кількісне оцінювання їх впливу на формування привабливості компаній різних 

видів економічної діяльності до злиттів та поглинань. Мотив активізує 

реалізацію всіх інструментів механізму управління злиттями та поглинання. 

Дослідженнями наукової літератури та практики процесів злиттів та поглинань 

встановлено, що всю сукупність мотивів до злиттів та поглинань можна 

укрупнено представити як мотиви ресурсного та мотиви результуючого 

характеру. До мотивів ресурсного характеру слід віднести: доступ до 

сировинних та інтелектуальних ресурсів та доступ до інноваційних розробок. 

Мотивами результуючого характеру є: зростання частки ринку, податкові 

мотиви, досягнення синергетичного ефекту, зростання прибутковості 

діяльності, придбання активів з метою подальшого їх продажу.  

Використання матричного підходу та бального оцінювання ресурсних 

мотивів злиттів та поглинань  дозволило виокремити чотири групи видів 
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економічної діяльності: з низькими матеріальними та трудовими витратами, з 

високими матеріальними, з високими трудовими, високими матеріальними та 

високими трудовими витратами. Проведене групування дозволило виявити 

закономірності подальшого перебігу процесів злиттів та поглинань у кожній з 

означених груп. Так, для видів економічної діяльності зі значною часткою 

трудових витрат чинником підвищення ефективності їх діяльності є зниження 

рівня трудових витрат шляхом підвищення рівня спеціалізації, що досягається 

завдяки горизонтальним злиттям та поглинанням. Для підприємств зі значною 

часткою матеріальних витрат прогнозується подальший розвиток завдяки 

активізації вертикальних злиттів та поглинань. 

Проведене групування видів економічної діяльності за величиною 

оцінених результуючих мотивів дозволило зробити висновки про віднесення 

більшості видів економічної діяльності до групи високодохідних і 

середньоприбуткових, що формує їх привабливість для злиттів та поглинань.  

Групування видів економічної діяльності за ресурсними і результуючими 

мотивами до злиттів та поглинань дозволило ідентифікувати тип злиття та 

поглинання  за принципом технологічної пов'язаності виробництв різних видів 

діяльності. Так, у підприємств, виробництво яких орієнтоване на задоволення 

потреб кінцевого споживача, та які є технологічно незалежними від природних 

матеріальних ресурсів, процеси концентрації виробництва з використанням 

злиття та поглинання відбуватимуться за горизонтальним типом. Такі процеси 

супроводжуються зростанням рівня їх концентрації шляхом появи складних 

організаційних структур холдингового типу (у разі поглинання) та великих 

компаній (у разі злиття). 

Дослідження наукових підходів до оцінювання ефективності реалізації 

механізму злиттів та поглинань компаній виявило відсутність як системних 

розробок, так і недостатню обґрунтованість вибору показників оцінювання. З 

урахуванням необхідності комплексного оцінювання ефективності злиттів та 

поглинань запропоновано інституціональний підхід, який базується на 

ідентифікації інтересів усіх зацікавлених осіб, побудові піраміди 
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ефективностей та виборі адекватної системи показників для їх оцінювання. 

Використання запропонованого інтегрального індексу ефективності дозволяє 

виявити середній рівень зміни показників ефективності діяльності компаній 

після реалізації процесів злиття та поглинання порівняно з середніми 

галузевими показниками. Апробація запропонованого інституціонального 

підходу виявила зростання ефективності післяінтеграційного розвитку 

компаній металургії, сільського господарства та харчової промисловості.  

Оцінювання ефективності злиттів та поглинань на основі вимірювання 

подібності післяінтеграційної підпорядкованості показників ефективностей 

галузевих ринків їх ідеальному співвідношенню дало змогу виявити 

позитивний вплив процесів злиттів та поглинань на стан економічного розвитку 

сільського господарства, харчової промисловості та машинобудування.  

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях автора [109, 

113, 115, 118]. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації поставлено та вирішено наукове завдання, що полягає у 

розробленні теоретико-методологічних підходів до дослідження злиття та 

поглинання компаній в економіці Україні; обґрунтуванні методичних  підходів 

до оцінювання ефективності угод злиття та поглинання й удосконалення 

економічних методів та інструментів їх реалізації. 

За результатами дослідження зроблено такі висновки. 

1. Аналіз та узагальнення підходів до трактування сутності поняття 

злиття та поглинання дозволили констатувати, що визначальною рисою цих є 

встановлення контролю одного суб’єкта господарювання над іншим. На основі 

цього запропоновано визначати злиття і поглинання як стратегію зростання 

компанії за рахунок об'єднання двох і більше підприємств або всновлення 

контролю однієї компанії над іншою шляхом придбання права власності.  

2. Систематизація існуючих наукових розробок у сфері злиттів та 

поглинань виявили недостатність теоретичних досліджень сутності, структури 

та взаємозв’язків між елементами їхнього організаційно-економічного 

механізму. На підставі дослідження економічної сутності понять «злиття», 

«поглинання» та «механізм» автором уточнено поняття «організаційно -

економічний механізм злиття та поглинання» як сукупності організаційних 

процедур та економічних методів, що забезпечують трансформацію мотивів 

компанії у результати процесів злиття та поглинання. Представлено модель 

організаційно-економічного механізму процесів злиття і поглинання як системи 

логічно-структурованих етапів угоди, що супроводжуються реалізацією 

визначених функцій та принципів на кожному з етапів, здійснюються у межах 

встановлених норм, правил, процедур, ресурсів, активність використання яких 

залежить від мотивів зацікавлених економічних суб’єктів і спрямована на 

задоволення їхніх інтересів. 

3. Дослідження державного регулювання процесів консолідації в Україні 

виявило, що існуюча система регулювання процесів злиття та поглинання 
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спрямована не на стимулювання їх розвитку, а на стримування активності 

таких процесів. Замість активності розвитку підприємництва спостерігається 

активність процесів перерозподілу власності. Відсутність системи контролю за 

реалізацією та наслідками злиттів і поглинань призводить до ускладнення 

стратегічного прогнозування показників розвитку національної економіки. З 

цією метою сформовано концептуальні положення щодо здійснення 

моніторингу злиттів і поглинань, що дозволить підвищити рівень 

поінформованості щодо процесів злиття та поглинання та їхніх наслідків для 

національної економіки. 

4. Аналіз стану ринкової концентрації в Україні дозволив виявити, що 

попри свою достатність для економіки України процеси злиття та поглинання 

суттєво не вплинули на зміну стану відповідних ринків забезпечуючи їх 

функціонування при сталих тенденціях розвитку. Визначено, що за період 

структурного реформування національної економіки з використанням процесів 

консолідації найбільшу активність у цій сфері виявили металургійна галузь та 

АПК.   

5. Систематизація аналітичних досліджень дала змогу виокремити 

основні критерії вибору спрямованості процесів злиття та поглинання (типу 

угоди) в економіці країни, до яких віднесено: технологічну пов’язаність 

виробництв різних видів діяльності, доступ до сировинних та інтелектуальних 

ресурсів, збільшення частки ринку, зростання прибутковості діяльності, 

придбання з метою подальшого продажу. Виявлено, що у підприємств, 

виробництво яких орієнтоване на задоволення потреб кінцевого споживача, та 

які є технологічно незалежними від природних матеріальних ресурсів, процеси 

концентрації виробництва з використанням злиття та поглинання 

відбуватимуться за горизонтальним типом. Підприємства з добування 

природних ресурсів є потенційними об’єктами для угод поглинання 

вертикального типу. Запропонований підхід до прогнозування типів угод 

злиття та поглинання залежно від наявності ресурсних та результуючих мотивів 

економічних суб’єктів дає можливість передбачити наслідки їхнього впливу на 



  171 

розвиток національної  економіки з метою запобігання їхнім негативним 

проявам. 

6. Узагальнення ролі мотиву в процесах злиття та поглинання дозволило 

ототожнити його з рушійною силою механізму злиттів і поглинань. Вид мотиву 

та сила його впливу визначає активність реалізаційних процесів. Виявлено, що 

найбільший вплив на активність злиттів та поглинань мають ресурсні та 

результуючі мотиви. За критерієм сили впливу мотиву більшість видів 

економічної діяльності  віднесено до таких, в яких переважають високі 

матеріальні та трудові витрати, високі доходи та середня прибутковість.  

7. У процесі дослідження встановлено, що в основі реалізації процесів 

злиття та поглинання лежить економічний інтерес. Ідентифікація  інтересів усіх 

зацікавлених у злитті та поглинанні осіб дозволила визначити ієрархію 

економічних інтересів і відповідну підпорядкованість ефективності їхнього 

задоволення. Виявлено, що в основі ефективності реалізації угод злиття та 

поглинання лежить ефективність задоволення економічних інтересів 

споживачів, яка визначає ефективність задоволення економічних інтересів 

акціонерів, постачальників, банків і держави. Це пояснює активність злиттів та 

поглинань у сферах активного попиту. 

8. Теоретичне узагальнення методик оцінювання ефективності реалізації 

угод  злиттів та поглинань виявило їх фрагментарність та односпрямованість. 

Запропонований інституційний підхід до інтегрального оцінювання 

ефективності злиттів та поглинань компаній дає змогу виявити рівень 

перевищення ефективності задоволення інтересів зацікавлених осіб над їхніми 

середньогалузевими значеннями.  

9. Автором обґрунтовано методичний підхід до оцінювання міри 

подібності фактичного стану галузі його еталонній формі. З цією метою 

розроблено вектор еталонного співвідношення ефективностей в галузі та 

матрицю їхнього еталонного стану, що дозволяє шляхом порівняння 

фактичного стану ефективності в різних галузях економіки й заданого 

еталонного стану оцінювати міру впливу злиттів та поглинань на наближеність 
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економіки галузі до еталонного співвідношення показ-ників ефективності. 

Апробація запропонованої методики виявила найбільшу міру подібності 

ефективності економіки галузі їхньому еталонному стану в сільському 

господарстві та харчовій промисловості України (87%) за досліджуваний 

період. 
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Додаток А 

 

Основні визначення злиттів і поглинань за різними авторами 

Автори Злиття Поглинання 

С. Рід, 

А. Лажу [147] 

Злиття – це угода, при якій одна компанія юридично 

поглинається іншою, у результаті чого компанія, що 

поглинає приймає на свій баланс всі активи 

Поглинання – це угода з передачі прав власності на 

компанію, що здійснюється у формі придбання активів 

компанії, придбанні акцій компанії, яка володіє 

активами або у формі злиття компанії покупця з 

компанією, що поглинається. 

С. Росс [138] 

 

Злиття – це одна з трьох юридичних форм 

поглинання. Економічний зміст: об'єднання всіх 

активів і зобов'язань компаній-учасниць угоди в 

межах однієї компанії 

Виділяє три форми поглинання: злиття, поглинання 

шляхом придбання контрольного пакету акцій, 

поглинання шляхом придбання активів компанії 

А. Дамодаран [138] 

 

 

Злиття – різновид придбання. 

Цільова компанія стає частиною компанії, що 

придбає. При цьому вимагаються санкції акціонерів з 

боку обох компаній 

Використовує термін придбання.  Механізм:  

1) тендерна пропозиція про покупку акцій за 

детермінованою ціною. Передача пропозиції про 

покупку відбувається через рекламу і поштові 

сповіщення акціонерам; тобто вона обходить 

керівництво і рада директорів компанії-цілі. Зазвичай 

тендерні пропозиції використовуються для ворожих 

поглинань і не вимагають санкції акціонерів.; 

2) купівля активів. Цільова компанія залишається в 

якості компанії-оболонки 

Д. Депамфіліс [38] Злиття – це об’єднання двох компаній, у результаті 

якого лише одна з них зберігається як юридична 

особа. 

Поглинання відбувається коли одна компанія стає 

основним власником та отримує контроль над іншою 

компанією, її дочірньою фірмою чи окремими 

активами. 
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Продовж. додатка А 

П. Гохан [33] Злиття – це об'єднання двох компаній, в якому 

виживає тільки одна з них, а інша припиняє 

діяльність. Якщо поглинаюча компанія приймає 

активи і зобов'язання компанії-цілі, то такий вид 

злиття називається статутним (statutory merger). Якщо 

цільова компанія стає «дочірньою», то таке злиття 

називається «Одчиняйте» (subsidiary merger). При 

зворотному підпорядковуючому злитті (reverse 

subsidiary merger) «дочірня» компанія покупця 

вливається в цільову компанію. Консолідація – це 

об'єднання компаній з утворенням нової компанії 

Поглинання (takeover) не має настільки чіткого 

визначення, іноді цей термін стосується тільки ворожих 

угод, іноді використовується для позначення як 

дружніх, так і недружніх злиттів 

Ф. Еванс, 

Д. Бішоп  [194] 

Злиття – це операція з об'єднання двох компаній, в 

якій перша абсорбується із другою, або з початкових 

двох формується нова юридична особа 

Поглинання – це операція з придбання активів або 

акцій однієї компанії іншою компанією. Виділяють:  

- горизонтальні поглинання (придбання компанії тієї ж 

галузі, що і компанія-покупець); 

- вертикальні поглинання (придбання або компанії-

постачальника, або компанії-дистриб'ютора, або 

компанії-клієнта);  

- суміжні поглинання (придбання компанії з суміжної 

галузі дозволяє отримати прибуток на пов'язаних 

технологіях, процесах виробництва або стратегічних 

ресурсах). 

Динз Г., 
Крюгер Ф., 

Зайзель С. [40] 

Термін злиття (merger) є синонімом терміну 

«поглинання» (takeover), виходячи з того факту, що 

злиття в чистому вигляді трапляється рідко. 

Практично в усіх прикладах одна юридична особа 

поглинає іншу. 
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Радигін А.,  

Ентов Р [195] 

Злиття – участь рівноправних фірм, дружня угода, 

погоджена угода великих фірм без купівлі акцій 

дрібних утримувачів, обмін акціями або створення 

нової компанії. 

 

Кириченко О. А., 

Ваганова О. В. [71] 

Злиття – це будь-яке об’єднання господарюючих 

суб’єктів, у результаті якого утворюється єдина 

економічна одиниця з двох або більше раніше 

існуючих структур. 

 

Поглинання передбачає об’єднання двох або декількох 

самостійних економічних одиниць, за якого 

поглинаюча структура зберігається і до неї переходять 

активи та зобов’язання юридичних осіб, що 

поглинаються. 

Владимирова И. Г. 

[22] 

Злиття – це припинення діяльності одного або 

декількох юридичних осіб, а права власності та 

зобов’язання передаються тій юридичній особі, з якою 

вони зливаються. 

 

Поглинання – це взяття під контроль однією компанією 

іншої, управління нею з придбанням часткового або 

абсолютного права власності на неї. Поглинання 

компанії найчастіше виконується шляхом скупівлі всіх 

акцій підприємства на біржі, що означає придбання 

цього підприємства. 

Ігнатюк А. І.  

[67] 

Злиття – це поєднання двох або декількох 

підприємств, внаслідок чого виникає нове 

підприємство. 

Поглинання передбачає купівлю одним підприємством 

значної частини акцій іншого підприємства, що 

можливо без згоди підприємства, яке купують 

Ігнатишин Ю.В. 

[64]. 

Це один з інструментів стратегії розвитку компанії, 

який при правильному використанні може дати 

синергетичний ефект. Одним із стимулів до злиття 

може бути використання ефекту масштабу 

виробництва. Це окремий випадок ефекту синергії. 
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Грязнова А. Г. [127] Це процес, в результаті якого відбувається  перехід 

контролю над компанією від однієї особи до іншої 

особи (з юридичної токи зору).  

Це процес реорганізації, внаслідок якого до нової 

компанії переходять всі права та обов'язки однієї чи 

більше компаній, діяльність котрих у результаті 

припиняється(з економічної точки зору). 

 

Баюра Д. [16, с. 63–

64]  

Спосіб реорганізації, при якому два або декілька під- 

приємств зливаються в одне, з подальшим припинен- 

ням самостійного існування як юридичних осіб  

Спосіб реорганізації, коли одне підприємство 

приєднується до іншого і останньому переходять усі 

майнові права та обов’язки приєднаного під- приємства 

Іванов Ю. В. [63] Злиття підприємств – два або декілька підприємств 

припиняють свою діяльність із переданням всіх прав 

та обов’язків новоствореному підприємству. Склад 

юридичних осіб при цьому повністю оновлюється. 

 

В. Галанова [4] 

 

Злиття – процес об’єднання двох або декількох 

акціонерних товариств, результатом якого є створення 

нового акціонерного товариства, якому передаються 

всі права й обов’язки акціонерних товариств, що 

об’єднуються з одночасним припиненням їх 

діяльності. 

Поглинання – встановлення контролю над акціонерним 

товариством шляхом викупу акцій. 

Табахарнюк М.   

[169]  

Процес купівлі компанії, усі активи та зобов’язання 

якої поглинаються покупцем Позначення процедури 

передачі власності.  

Термін використовується з метою підкреслити 

домінуючу роль компанії-ініціатора, яка володіє 

могутнішим економічним потенціалом 



  201 

 

Продовж. додатка А 

Н.Б. Рудик [153] Злиття – синонім дружнього поглинання (фінансова 

угода, внаслідок якої відбувається об’єднання двох і 

більше корпорацій в одну, яке супроводжується 

конвертацією акцій корпорацій, що зливаються, 

збереженням складу власників та їхніх прав). 

Поглинання – сплачена угода, внаслідок проведення 

якої відбувається перехід прав власності на 

корпорацію. В угоді беруть участь дві сторони: 

корпорація-покупець та корпорація-ціль. Існує два 

типи: дружнє (злиття) і недружнє поглинання. 
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Додаток Б 
Угоди злиття та поглинання в Україні в 2015 р. 

Дата угоди Об'єкт угоди M&A Продавець Покупець 
Штаб-квартира 

(покупець) 
Сума угоди 

($, млн) 
Предмет 
угоди, % 

Липень 2015 
Інтернет-портал 
Rozetka.ua 

Владислав Чечеткін Horizon Capital США / Україна   до 20% 

Липень 2015 ПАТ «HDI страхування»   Euroins Insurance Group Болгарія     

Липень 2015 
"ІНГО Україна",  
"ІНГО Україна Життя" 

ОСАО "Ингосстрах" 
(Росія) 

        

Липень 2015 
ПАТ "КУА-АПФ "Трійка 
Діалог Україна" 

ПАТ "Дочерний банк 
Сбербанка России" 

Фінансова група ICU Україна   100% 

Липень 2015 

Euroasia 
Telecommunications 

Holdings B.V. / 
ПАТ «Астеліт» 

СКМ Turkcell Турція 100 45% 

Травень 

2015 
ТОВ “ВЕНБЕСТ” Георгій Тупчий 

Europe Virgin Fund 

(EVF) / Dragon Capital 
Україна     

Травень 
2015 

ТОВ "Савинці-Агро"   Астарта Україна 1 100% 

Травень 

2015 

Мережа гіпермаркетів 

«Країна» 
Анатоіий Юркевич 

Караван (Сергій 

Хрипков та Андрій 
Гордієнко) 

Україна   100% 

Квітень 
2015 

ПрАТ «Страхова 
компанія «Стар-Поліс» 

  Asito Kapital S.A. Румунія   99% 

Березень 
2015 

ПАТ "Науково-
виробничий центр 
"Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод" 

Фонд державного 
майна України 

ПрАТ«Фармацевтична 
фірма«Дарниця» 

Україна 9 30% 

Лютий 2015 
ОАО “Армавирский 
завод тяжелого 

машиностроения” 

ПАТ «Азовмаш» 
ТОВ 
“Рэйлтрансхолдинг” 

Росія   100% 
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Лютий 2015 
ТОВ "Агросолюшнс", 
ТОВ "Агро Біф" 

OSI Group (L&K 
GmbH) 

ТОВ "Максфарм" 
(В.Завадський) 

Україна     

Лютий 2015 
Страхова компанія “QBE 
Україна” 

QBE Management 
(Ireland) Limited 

Fаirfax Financial 
Holdings Limited 

Канада   100% 

Лютий 2015 ПрАТ “Телеканал“Інтер“ 
ОАО “Первый канал“ 
(Росія) 

Gdf Media Limited и 

Inter Media Group 
Limited 

Україна 100 29% 

Лютий 2015 
“Postman” 

(Служба доставки) 
Ростислав Кисіль “Міст Експрес” Україна 6   

Січень 2015 ПАТ «Енергобанк» 
Roylance Services 
Limited LLC, Кіпр 

ES2 Holding Сінгапур   100% 

Угоди злиття та поглинання в Україні в 2014 р. 

Дата угоди Об'єкт угоди M&A Продавець Покупець 
Штаб-квартира 

(покупець) 
Сума угоди 

($, млн) 
Предмет 
угоди, % 

Грудень 
2014 

 ПАТ Дніпропетровський 
завод "Дніпрометиз" 

  Emi Deutschland GmbH Німеччина   99% 

Грудень 
2014 

Дніпродзержинський 
коксохімічний завод 

Evraz Metinvest B.V 
Україна / 
Нідерланди 

  95% 

Грудень 
2014 

ТОВ "Феррат-Фарм" Андрей Губский 
ТОВ”Оптіма-Фарм, 
ЛТД” 

Україна   контроль 

Листопад 

2014 
ТОВ "ФК "ОМП-2013"   Concorde Capital Україна     

Вересень 

2014 

Медична мережа 

“Добробут” 

Украинская бизнес 

группа (UBG) 

Concorde Capital и Олег 
Калашников 

(Люксоптика) 

Україна 17 80% 

Серпень 
2014 

ТОВ “Дунайська 
судноплавно-стівідорна 

компанія” 

Metinvest B.V. и 
«Сисайд Терминал» 

Noble Group Гонконг 21,7 70% 
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Липень 2014 ТОВ “Агролюкс”   
Berry Farm ApS(Дан 
Фарм Україна) 

Данія 12 100% 

Червень 
2014 

ПАТ “Шахтспецбуд”   
Corum Group(СКМ, 
Ахметов) 

Україна   100% 

Червень 

2014 
SoftTechnics Александр Борняков Intersog США 2,5   

Травень 
2014 

ПАТ “КБ”Актив Банк” 
ТОВ «Актив Фінанс 
Груп»  

Central markets / 
Convers Group  

Україна     

Квітень 

2014 

ПрАТ “Одеський завод 

шампанських вин” 

Gruppo Campari 

(Италия) 
ТОВ “Винфорт”  Україна     

Квітень 
2014 

ISIDA (ТОВ "Ісіда-IVF") Advent International 
Віктор Козин, Ігор 
Матвиєць 

Україна   контроль 

Квітень 

2014 

ТОВ “Лукойл-

Югнефтепродукт” 
Лукойл-Україна   Україна     

Березень 
2014 

Мережа супермаркетів 
“Перекресток” 

X5 Retail Group (Росія) 
ТОВ "Омега" (Дніпро) / 
Мережа “VARUS” 

Україна 10 100% 

Березень 

2014 
ПАТ Терра Банк” Руслан Циплаков Сергій Клименко Україна     

Лютий 2014 
ТОВ "Практикер 
Україна" 

Praktiker Group 
(Германия) 

Kreston Guarantee 
Group (посередник) 

Україна   100% 

Лютий 2014 ПАТ "Банк Перший"    
Роджер Мэтьюз (Roger 

Matthews) 
Україна     

Лютий 2014 ПАТ “Банк Авангард” 
ТОВ "Сектор-Т" 
(Донецьк) 

Инвестиційний Капітал 
Україна (ICU) / Westal 
Holdings (Кіпр)  

Кіпр   100% 

Січень 2014 ТОВ "АгроКим"   
Індустріальна молочна 

компанія (ІМК)  
Україна 18 60% 

Січень 2014 ПАТ “Банк Кіпру” Bank of Cyprus Group 
Альфа Банк Україна / 
Альфа-Групп / ABH 

Ukraine Ltd 

Росія / Кіпр 307 100% 
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Січень 2014 
ПрАТ “Центральна 
збагачувальна фабрика 
“Колосниківська” 

Сергій Кий, Александр 
Гуменюк 

System Capital 
Management 

Україна   100% 

Січень 2014 
ПАТ «Канівський 
маслосирзавод» 

Yratia Holdings Ltd 
(Микола Сольский) 

Західна молочна група 

(ТМ Комо) - група 
Континіум  

  10 100% 

Січень 2014 ПАТ “КБ “Правекс-Банк” Intesa Sanpaolo (Італія) 
Group DF (Дмитро 

Фірташ) 
Україна 100 100% 

Січень 2014 
EastCoal Company LLС 
(Вугільна шахта 
"Вертикальна" 

EastCoal (Ігорь Лискі) 
EFI Holding GmbH / 
Strong Group 
Corporation Ltd 

Австрія / Кіпр 0,5 100% 

Угоди злиття та поглинання в Україні в 2013 р. 

Дата угоди Об'єкт угоди M&A Продавець Покупець 
Штаб-квартира 

(покупець) 
Сума угоди 

($, млн) 
Предмет 
угоди, % 

Грудень 

2013 

Інтернет –портал 

“Portmone” 
Ігор Горин  Dragon Capital Україна 5 70% 

Грудень 
2013 

ПАТ “Терра Банк” 
«Метал-Юніон» / 
Руслан Циплаков 

ПрАТ «Українська 
стратегічна група» 

(Сергій Клименко) 

Україна     

Грудень 
2013 

ПАТ "Волиньобленерго" 
Фонд державного 
майна України 

ТОВ "Укрістгаз" 
(ITONS Holding GmbH) 

Україна / 
Австрія 

58 75% 

Листопад 

2013 

Інтернет –портал 

“Fotomag” 
Олександр Лозицький Володимир Школьник Україна 10 100% 

Жовтень 
2013 

Мережа “Нова Лінія” Dragon Capital 
“Епіцентр” (Олександр 
Герега, Галина Герега) 

Україна     

Жовтень 

2013 
Інтернет –портал “iBox” Альфа-Банк Николай Лагун Україна 10 100% 

Жовтень 
2013 

GlobalLogic   
ODSA Topco Limited 
(Apax Partners) 

Великобританія 420 100% 
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Жовтень 
2013 

Harmelia Investments Ltd 
/ Konkur Investment 
(AgroGeneration и 

Harmelia) 

Harmelia (SigmaBleyzer 
- Southeast European 

Fund IV) 

AgroGeneration 
(Шморгун Джон) 

Франція 192 38%/68% 

Жовтень 
2013 

ТОВ “Агроскоп” Ірина Іванова Origin Enterprises Ірландія 17,6 60% 

Вересень 

2013 
Готель "Харьков Палас" 

VS Energy / Premier 

International 

DCH (Олександр 

Ярославский) 
Україна 30 50% 

Вересень 
2013 

ПАТ “Platinum Bank” 

Horizon Capital, East 
Capital, IFC, FPP Asset 
Management, 

менеджмент 

Борис Кауфман Україна 154 100% 

Вересень 

2013 
ПАТ “Астра Банк” Alpha Bank (Греция) 

Николай Лагун / 
Kalouma Holdings 

Limited (Кипр) 

Україна / Кіпр 108 100% 

Серпень 
2013 

ПАТ “БМ Банк” 
Банк Москвы (ВТБ 
банк) 

Сберезень-холдинг 
(Вадим Новинский) 

Україна    100% 

Серпень 

2013 

ПоАТ “Донецький 

електрометалургійний 
завод” 

Мечел (Daveze Limited) Вадим Варшавский Росія   100% 

Серпень 

2013 

Обласний спортивний 

комплекс "Металлист" 
Харьковский облрада 

ВЕТЭК (Курченко 

Сергей) 
Україна 84 100% 

Серпень 
2013 

ТОВ "Агрокім"   
Индустриальна 
молочна компанія 
(ІМК)  

Україна 12 40% 

Серпень 
2013 

ПАТ "Агрокомбінат 
"Калита" 

ТОВ "Евроресурс" / 

Melisenia Consulting Ltd 
(Кіпр) 

ПАТ "Агродом Лидер" Україна   89,68%  

Серпень 

2013 
ПАТ “Брокбізнесбанк” 

Сергій Буряк, 

Олександр Буряк 

СЄПЕК (Курченко 

Сергій) 
Україна 100 80%  



  207 

 

Продовж. додатка Б 

Липень 
 2013 

ПАТ "ЛУКОЙЛ - 
Одесский НПЗ" 

ОАО "ЛУКОЙЛ" (Росія) 
ВЕТЭК (Курченко 
Сергій) 

Україна 125 100% 

Липень 
 2013 

ПАТ “Реал банк”   
ВЕТЭК (Курченко 
Сергій) 

Україна 80   

Липень 

 2013 
UMH Group  Борис Ложкін 

ВЕТЭК (Курченко 

Сергій) 
Україна 410 100% 

Липень  
2013 

“Real” Metro Group Groupe Auchan Франція 1,4 100% 

Червень 
2013 

ПАТ "Укртелеком" Група EPIC / ESU 

UA Тelecominvest 

Limited (System 
Capital Management) 

Україна 1240 100% 

Червень 

2013 
СТОВ "Дружба Нова" 

Дмитро Сандлер, Сергій 

Гайдай (ТОВ 
«Твеелинген Україна») 

Kernel Holding 

S.A. (Андрей 
Веревский) 

Люксембург 169 80,0%  

Червень 
2013 

ТОВ "Воронеж Агро 
Холдинг" 

ТОВ "Русгрэйн 
Холдинг" 

ПрАТ "Миронівский 
хлібопродукт" 

Україна/ 
Люксембург 

100 100% 

Травень 
2013 

Axzon (Даноша) Polen Invest A/S 
Міжнародеа 
фінансова корпорація 
(IFC) 

  23   

Квітень 

2013 
Swedbank (Омега банк) Swedbank (Швеция) Микола Лагун Україна 175 100% 

Квітень 
2013 

ПАТ "Миколаївцемент" / 
Lafarge Ukraine Holding 

Lafarge (Франція) 
Cement Roadstone 
Holdings (CRH) / Jura-

Cement-Fabriken AG 

Ирландия / 
Швейцария 

125 99% 

Квітень 
2013 

Мережа “Ельдорадо” 
Ігор Яковлев, Віктор 
Пінчук 

Технополіс (Віктор 
Полмщук) 

Україна 100 100% 

Квітень 

2013 
ПАТ "Ерсте Банк" Erste Group 

ПАТ "Фідобанк" 

(Олександр Адарич) 
Україна 83 100,0%  

Березень 
2013 

ПрАТ 
«Нафтагазвидобуток» 

Нестор Шуфрич, 
МиколайРудьковский 

ДТЭК / System Capital 
Management 

Україна 500 50% 
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Березень 
2013 

ПАТ “КБ “Актив-банк” 
Андрій Клюев, Сергій 
Клюев 

Даніїл Волинец 
(Аккордбанк), Оксана 
Маркарова (ITT 

Інвест) 

 

Україна 

 

10 

 

100% 

Березень 

2013 

ПАТ "АЕС 
Київобленерго" и ПАТ 

"АЕС Ривнеоблэнерго" 

AES Сorporation (США) / 
AES Washington Holdings 

B.V. (Нидерланды) 

VS Energy 
International 

(Олександр Бабаков, 
Миха Спектор) 

ло 131 89% / 85% 

Березень 
2013 

ТРЦ "Караван" 
Karavan Real Estate 
Limited  

DCH IMMO Limited Кіпр   25% 

Лютий 2013 ПрАТ “Агропрогресс” Іван Куровський 
ІПК (Industrial Milk 

Companу (IMC) 
Україна 39,8 100% 

Лютий 2013 ПАТ "Фармак" 
Florian Overseas 
Investments  

Farmak International 
Holding  

Автрія   11,28%  

Лютий 2013 
Inter Media Group 
(“Інтер”) 

K.H. Media 

limited (Валерий 
Хорошковский) 

GDF Media limited 
(Дмитрий Фирташ) 

Кіпр 2500  100,0% 

Лютий 2013 

ПАТ "АES 

Київобленерго", ПАТ 
"AES Ривнеоблэнерго" 

AES Corporation 
VS Energy 

International. 
Нідерланди 113 89% 

Січень 2013 
Футбольний клуб 

«Металіст» 
Олександр Ярославский 

ВЕТЭК (Курченко 

Сергій) 
Україна 80 100% 

Угоди злиття та поглинання в Україні в 2012 р. 

Дата угоди Об'єкт угоди M&A Продавець Покупець 
Штаб-квартира 

(покупець) 
Сума угоди ($, 

млн) 
Предмет 
угоди, % 

Грудень 
2012 

Black Sea Industries 

Eastern Agro 

Investments Limited 
(Кипр) 

Kernel Holding S.A.  Люксембург 140 100% 
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Грудень 
2012 

Viewdle  
Егор Анчишкин и 
Юрий Мусатенко,  

Максим Школьник 

Google Ink. США 30  100% 

Грудень 

2012 
VimpelCom Ltd. 

Bertofan Investments 
Limited бизнесмена 

(Виктор Пинчук)  

Altimo Coоperatief U.A. 

(Альфа-Групп) 
Росія 217,5 6% 

Грудень 
2012 

ПАТ “Кредитпромбанк” 

Kaluoma Holdings Ltd 
(ЕБРР, Raiffeisen Int., 

Fortis, BNP Paribas, 
Commerzbank, Cargill), 
Fintest Holding Ltd и 

Homertron Trading Ltd 
(концерн "Энерго") 

Николай Лагун Україна   100% 

Грудень 

2012 
ПАТ "НПО им.Фрунзе"  Great Station Properties 

ГК "Сберезень-

холдинг"  
Україна 60 10% 

Жовтень 
2012 

ТОВ "Лемтранс"  
Антон Пригодский, 
Игорь Гуменюк, Сергей 

Кий 

System Capital 
Management 

Україна 480 80% 

Жовтень 
2012 

ТОВ "Афон 2010" Сергей Будкин QED Connect Inc США 33 100% 

Жовтень 

2012 
ПАТ "Банк Форум" Commerzbank 

ГК "Сберезень-

холдинг"  
Україна 56 96% 

Вересень 
2012 

Farruka Limited   Агрохолдинг "Мрия" Україна 19,98 100% 

Вересень 
2012 

ТОВ “Інтер-Агро” Александр Матравень Kernel Holding S.A.  Люксембург 70 100% 

Серпень 
2012 

Інтернет –портал 
“Mail.ua” 

Internet Invest Group Mail.ru Group Росія 0,5 100% 
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Серпень 
2012 

ТОВ "Краматорський 
феросплавний завод" 
(КФЗ) 

Олег Мкртчан 
Пул російських 
інвесторів з В. 
Катуніним 

Росія 70 100% 

Серпень 

2012 

Проект офісного 

комплекса Sky Towers 
Taccadero Trading LLC 

Cimbrorum Holdings 

LLC 
США 203  100% 

Серпень 
2012 

VimpelCom Ltd. 
Weather Investments 
(Нагиб Савіріс) 

Altimo Coоperatief U.A. 
(Альфа-Груп) 

Росія 3600 15% 

Липень 2012 

ПАТ "Запоріжський 

металургійний комбінат 
"Запоріжсталь" 

Група "Індустриал" 

(Ігор Дворецький, 
Артур Абдінов і 
Віталій Сацький) 

Metinvest B.V. Нідерланди 425 50% 

Липень 2012 ТРЦ "Ocean Plaza" 
Василь Хмельницький і 
Андрей Іванов 

ПАТ "ТПС 
Нерухомість" 

Росія 300 100% 

Червень 

2012 
ПАТ “SEB Bank” SEB Group 

ТОВ “Консалтингова 
фірма “Фінанс Аналіт 

Сервіс” 

Україна 20 100% 

Травень 
2012 

Sky Towers, ЖК 
"Зазимье" 

KDD Group 
Cimbrorum Holdings 
LLC 

США 202,4   

Травень 

2012 

ТОВ “Перша приватна 

броварня” 

ТОВ “Перша приватна 

броварня” 

Oasis CIS (HC Oasis CIS 

Limited) 
Росія / Кіпр 35 100% 

Травень 
2012 

Група компаній 
"Здоров’я" 

Ігорь Сало Олександр Шишкін Росія 70 100% 

Травень 

2012 

ТОВ "Інтер-Агро 

Капітал" 
ТОВ "Інтерагробізнес" Kernel Holding S.A.  Люксембург 98 100% 

Квітень 
2012 

ТОВ “Стіомі - Холдинг” Михайло Стадник Kernel Holding S.A.  Люксембург 40 100% 

Квітень 

2012 
Група "Інто-Сана" В’ячеслав Крук  Russia Partners Росія 25 100% 

Квітень 
2012 

ПАТ «Днепрооблэнерго» 
Фонд державного 
майна України 

ДТЭК Україна 82 50% 

Квітень Група "Інто-Сана" В’ячеслав Крук Russia Partners (Siguler Росія / США 30   



  211 

2012 Guff & Company) 

Продовж. додатка Б 

Березень 

2012 
ПАТ "Дніпроенерго" 

Фонд державного 

майна України 
ДТЭК Україна 150 25% 

Лютий 2012 
ПАТ "Українська 
гірничо-металургійна 

компанія"  

"Індустріальний союз 
Донбасу" (ІСД) 

Група "Магнезит" Росія 200 52% 

Лютий 2012 CKD Kutna Hora   
Integrated Rail-Casting 
(Константин Жеваго) 

Великобритані
я 

25 100% 

Лютий 2012 
XXI Century Investments / 

Ovaro Holding Ltd  

XXI Century Investments 

/ Олег Сламин 

DCH / Олександр 

Ярославский 
Україна 10 30% 

Лютий 2012 
ПАТ 
"Пантелеймонівський 
вогнетривкий завод" 

Сергій Тарута Група "Магнезит" Росія 40 100% 

Лютий 2012 ПрАТ "Колос" 
Cisp Ltd (Карен 

Ванецян) 
Glencore International Швейцарія 80 100% 

Лютий 2012 ПАТ "Західенерго" 
НАК "Енергетична 
компанія України" 

DTEK Holdings Limited Кіпр 242 47% 

Лютий 2012 VimpelCom Ltd. Нагиб Савирис Telenor Норвегія 374 11% 

Лютий 2012 
ПАТ 

"Вінницяобленерго" 

Фонд державного 

майна України 

ТОВ “Луганськьке 

енергетичне об’єднання  
Україна 22 50% 

Лютий 2012 ПрАТ "Украгро НПК"  Linas Agro (Литва) 
Ostchem Distribution 
Limited 

Кіпр 34 58% 

Січень 2012 ПАТ «Каравай» 
Лотуре (Олександр 

Мілай) 

Lauffer (Олександр 

Лещинський) 
Україна 60 80% 

Січень 2012 
Landkom International 
Plc  

  Alpcot Agro AB Швеція 8 100% 

Січень 2012 
ТОВ "Українська 

чорноморська індустрія" 

 Eastern Agro 

Investments Limited  
Kernel Holding S.A.  Люксембург 140 100% 

Січень 2012 
Готельний комплекс 
"Ялта-Інтурист" 

ПАТ "Готельний 
комплекс "Ялта-

Інтурист" 

Союз “Марінс Групп" / 
Delphshirre Holdings 

Limited (О, Куліков) 

Росія / Кіпр 60 50% 
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 Таблиця В.1 

Структура витрат видів економічної діяльності в Україні 

Види економічної діяльності 
Матеріальні 

ресурси 
Оплата праці Інші витрати 

Добувна промисловість 0,22 0,06 0,72 

Машинобудування 0,42 0,10 0,48 

Промисловість 0,45 0,05 0,50 

Легка промисловість 0,46 0,05 0,49 

Хімічне виробництво  0,51 0,15 0,33 

Хімічна та нафтохімічна промисловість 0,55 0,03 0,42 

Переробна промисловість 0,57 0,02 0,41 

Целюлозно-паперове виробництво, видавнича 
діяльність  0,59 0,06 0,36 
Металургійне виробництво та виробництво 
готових металевих виробів 0,59 0,08 0,34 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів 0,60 0,07 0,34 

Виробництво гумових та пластмасових виробів 0,67 0,04 0,29 

Сільське господарство, мисливство, лісове 
господарство 0,69 0,08 0,23 
Виробництво коксу, продуктів 
нафтоперероблення  0,78 0,18 0,04 

Фінансова діяльність  0,18 0,82 

Будівництво 0,18 0,81 

 

Таблиця В.2 

Оцінювання залежності видів економічної діяльності від природних ресурсів 

Бал Частка матеріальних 
витрат в обсязі реалізації 

продукції 
Види економічної діяльності 

5 0,45 Хімічна та нафтохімічна промисловість 
Металургійне виробництво 
Виробництво харчових продуктів 
Сільське господарство 

4 0,36-0,45 Виробництво  транспортних засобів та устаткування 
текстильне виробництво, виробництво одягу, хутра та 
виробів з хутра 
Виробництво машин та устаткування 
Виробництво електричного, електронного та оптичного 
устаткування 

3 0,28-0,36 - 
2 0,2-0,28 Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 

Добування паливно-енергетичних корисних копалин 
Добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних 

1 0,20 Фінансова діяльність 
Будівництво 
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Таблиця В.3 

Групування видів економічної діяльності за темпами зростання обсягів 

реалізованої продукції, % 

Вид економічної діяльності 

Темп 
зростання 

обсягів 
виробництва, 

% 

Значення 
показника 

Бал 

Виробництво тютюнових виробів 45,52 0-50 1 
Виробництво автотранспортних засобів, причепів і 
напівпричепів та інших транспортних засобів 

74,69 50-75 2 

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 81,84 75-100 3 
Виробництво напоїв 83,35 

Машинобудування 85,09 
Металургійне виробництво 85,75 

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і устаткування 

87,82 

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 89,75 

Переробна промисловість 91,25 
Виробництво машин і устаткування, не віднесене до інших 
угрупувань 

92,34 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових 
виробів 

93,86 

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 94,06 

Промисловість 94,26 
Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини 
та корку, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та 
рослинних матеріалів для плетіння 

95,80 

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, 
виробів зі шкіри та інших матеріалів 

96,52 

Виробництво одягу 96,54 

Текстильне  виробництво 98,29 
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря 

98,71 

Виробництво електричного устаткування 99,09 

Виробництво комп'ютерів, електронної  та оптичної 
продукції 

100,54 100-125 4 

Виробництво паперу та паперових виробів 101,41 

Виробництво харчових продуктів 103,08 
Виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна 
діяльність 

103,31 

Добування сирої нафти 103,64 
Виробництво готових металевих виробів, крім машин і 
устаткування 

106,31 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 107,69 
Добування кам'яного та бурого вугілля 110,38 

Добування металевих руд 110,98 
Ремонт і монтаж машин і устаткування 116,44 

Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 120,70 
  125 5 
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Таблиця В.4 

Оцінювання привабливості видів економічної діяльності   
залежно від рівня витрат на оплату праці 

Бал Частка 

оплати 
праці в 
обсязі 

реалізації 
продукції 

Види економічної діяльності 

5  6 Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 

Виробництво тютюнових виробів 
Виробництво харчових продуктів 

4 6-11 Металургійне виробництво 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів  
Добування металевих руд 
Виробництво напоїв 

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, 
крім машин і устаткування 

Виробництво паперу та паперових виробів 
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 
Виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність 

Переробна промисловість 
Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корку, 

крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів 
для плетіння 
Добування сирої нафти та природного газу 

Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 
Виробництво електричного устаткування 

Промисловість  

3 12-18 Текстильне  виробництво 
Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування 
Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та 

інших транспортних засобів 
Ремонт і монтаж машин і устаткування 

Машинобудування 
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 
Виробництво машин і устаткування, не віднесене до інших угруповань 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 
Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 

2 19-25 Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів  

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри 
та інших матеріалів 

1  25 Виробництво одягу 
Добування кам'яного та бурого вугілля 
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Таблиця В.5 

Частка  ФОП та ЄСВ в обсягах виробленої продукції, % 

Вид економічної діяльності 

Частка 

ФОП в 

обсягах 

виробленої 

продукції, % 

Частка ЄСВ 

в обсягах 

реалізованої 

продукції,  

% 

Частка  

ФОП та 

ЄСВ в 

обсягах 

виробленої 

продукції, % 

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 3,73 1,39 5,12 

Виробництво тютюнових виробів 5,56 1,63 7,19 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових 

виробів 

6,04 2,06 8,10 

Виробництво харчових продуктів 5,97 2,07 8,04 

Виробництво напоїв 6,59 2,15 8,74 

Металургійне виробництво 6,00 2,33 8,33 

Виробництво паперу та паперових виробів 6,85 2,37 9,22 

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих 

виробів, крім машин і устаткування 

6,75 2,58 9,33 

Добування металевих руд 6,56 2,6 9,16 

Виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна 

діяльність 

8,03 2,86 10,89 

Переробна промисловість 8,19 2,99 11,18 

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 7,96 3,04 11,00 

Добування сирої нафти та природного газу  9,30 3,25 12,55 

Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та 

корку, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та 

рослинних матеріалів для плетіння 

8,92 3,33 12,25 

Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 9,61 3,38 12,99 

Виробництво електричного устаткування 10,36 3,75 14,11 

Промисловість 10,52 4 14,52 

Текстильне  виробництво 12,12 4,38 16,50 

Виробництво готових металевих виробів, крім машин і 

устаткування 

12,12 4,39 16,51 

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і 

напівпричепів та інших транспортних засобів 

12,80 4,78 17,58 

Ремонт і монтаж машин і устаткування 13,58 5,07 18,65 

Машинобудування 13,79 5,13 18,92 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря 

14,76 5,36 20,12 

Виробництво машин і устаткування, не віднесене до інших 

угруповань 

15,72 5,91 21,63 

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 17,95 6,08 24,03 

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 19,13 7,04 26,17 

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів 

зі шкіри та інших матеріалів 

20,46 7,31 27,77 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 17,17 7,44 24,61 

Виробництво одягу 28,27 9,92 38,19 

Добування кам'яного та бурого вугілля 34,09 15,62 49,71 
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Таблиця В.6 

Групування видів економічної діяльності за величиною ефективності 
використання активів 

Вид економічної діяльності 

Код за 

КВЕД–

2010 

Обсяг 

вироб-

ництва  

на 1 грн 

активів 

підприємств, 

грн/грн 

Значе- 

ння 

показ-

ника 

Бал 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря 35 0,30 

0-0,4 1 

Добування сирої нафти 6 0,42 0,4-0,8 2 

Добування металевих руд 7 0,52 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів B 0,53 

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 15 0,59 

Ремонт і монтаж машин і устаткування 33 0,61 

Промисловість B+C+D+E 0,65 

Виробництво машин і устаткування, не віднесене до інших 

угруповань 28 0,65 

Добування кам'яного та бурого вугілля 5 0,66 

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 20 0,69 

Машинобудування 26+27+ 0,78 

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів 

зі шкіри та інших матеріалів 13+14+15 0,81 

0,8-1,2 3 

Виробництво напоїв 11 0,82 

Виробництво готових металевих виробів, крім машин і 

устаткування 25 0,84 

Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корку, 

крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних 

матеріалів для плетіння 16 0,85 

Переробна промисловість C 0,86 

Текстильне  виробництво 13 0,90 

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих 

виробів, крім машин і устаткування 24+25 0,90 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів 10+11+12 0,91 

Металургійне виробництво 24 0,91 

Виробництво харчових продуктів 10 0,92 

Виробництво одягу 14 0,93 

Виробництво електричного устаткування 27 0,96 

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 26 0,99 

Виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна 

діяльність 16+17+18 1,05 

Виробництво паперу та паперових виробів 17 1,10 

Виробництво тютюнових виробів 12 1,20 

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 1,26 1,2-1,6 4 

Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 18 1,30 

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і 

напівпричепів та інших транспортних засобів 29+30 1,82 

1,6 5 
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Таблиця В.7 

Групування видів економічної діяльності за величиною рентабельності 
операційної діяльності 

Вид економічної діяльності 

Рентабельніст
ь операційної 
діяльності, % 

Значення 
показника 

Бал 

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції -8,1 до 0 1 

Добування кам'яного та бурого вугілля -5,9 

Металургійне виробництво -3,6 

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і устаткування 

-2,7 

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 0,8 0-11 2 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря 

1,3 

Переробна промисловість 2,1 

Ремонт і монтаж машин і устаткування 2,5 
Виробництво одягу 2,7 

Промисловість 3 

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів 
зі шкіри та інших матеріалів 

3,1 

Виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна 
діяльність 

3,3 

Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та 
корку, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та 
рослинних матеріалів для плетіння 

3,3 

Виробництво комп'ютерів, електронної  та оптичної 
продукції 

4,2 

Виробництво готових металевих виробів, крім машин і 
устаткування 

4,4 

Текстильне  виробництво 4,4 

Виробництво харчових продуктів 5,1 

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 5,2 
Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 5,3 

Виробництво машин і устаткування, не віднесене до інших 
угруповань 

5,4 

Виробництво напоїв 5,8 

Виробництво паперу та паперових виробів 5,8 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових 
виробів 

6,1 

Машинобудування 6,6 

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і 
напівпричепів та інших транспортних засобів 

7,2 

Виробництво електричного устаткування 8,2 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 12,5 11-22 3 

Добування сирої нафти 14 

Виробництво тютюнових виробів 31,8 22-33 4 

Добування металевих руд 45,8 Більше 33 5 
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Таблиця В.8 

Оцінювання факторів привабливості видів економічної діяльності в Україні 

№  
пор. 

Вид економічної діяльності 

Сума  

оцінок  
ресурсних 

мотивів 

Сума  

оцінок 
резуль-

туючих  
мотивів 

1 Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 7 6 

2 Добування кам'яного та бурого вугілля 6 7 

3 Металургійне виробництво 9 7 

4 Металургійне виробництво, виробництво готових металевих 

виробів, крім машин і устаткування 

9 7 

5 Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 10 9 

6 Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря 

7 6 

7 Переробна промисловість 4 8 

8 Ремонт і монтаж машин і устаткування 4 8 

9 Виробництво одягу 3 8 

10 Промисловість 4 7 

11 Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі 

шкіри та інших матеріалів 

6 8 

12 Виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна 
діяльність 

9 9 

13 Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та 

корку, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та 
рослинних матеріалів для плетіння 

9 8 

14 Виробництво комп'ютерів, електронної  та оптичної продукції 4 14 

15 Виробництво готових металевих виробів, крім машин і 

устаткування 

7 9 

16 Текстильне  виробництво 7 8 

17 Виробництво харчових продуктів 10 9 

18 Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів  7 7 

19 Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 5 10 

20 Виробництво машин і устаткування, не віднесене до інших 
угруповань 

8 7 

21 Виробництво напоїв 6 8 

22 Виробництво паперу та паперових виробів 9 9 

23 Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів  5 8 

24 Машинобудування 7 7 

25 Виробництво автотранспортних засобів, причепів і 
напівпричепів та інших транспортних засобів 

7 9 

26 Виробництво електричного устаткування 8 5 

27 Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 8 9 

28 Добування сирої нафти 9 9 

29 Виробництво тютюнових виробів 10 8 

30 Добування металевих руд 9 11 
 


