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Птащенко О. В. Особливості «злиття» та «поглинання» компаній у міжнародному бізнесі
У роботі наведено особливості сучасного процесу злиття та поглинання (M&A). Зазначимо, що в сучасному світі, зі зростаючою глобальною 
конкуренцією, агресивною політикою окремих учасників ринку, швидкими технологічними змінами, фінансовим регулюванням і мінливою роллю 
держави в економіці, існує потреба в розширенні діяльності великих компаній. Більшість найбільш успішних компаній навіть йдуть спільним 
шляхом розвитку, таким як злиття та поглинання. У результаті злиття та поглинання бізнес зростатиме та стане більш впливовим, і не 
лише національні уряди, а й міжнародні економічні організації не зможуть залежати від регулювання та управління. Сьогодні серед провідних 
вітчизняних і зарубіжних економістів немає єдиної думки щодо визначення понять «злиття» і «поглинання», що пояснюється різноманітністю 
та складністю характеру цих процесів. Виявлено основні види зазначених процесів і наведено їх характеристику. При дослідження процесів злит-
тя та поглинання підприємств визначено їх основні відмінності один від одного. Доведено, що в умовах постійно мінливого ринку зростання 
конкуренції й добре продумані та вдало здійснені транзакції з міжнародних злиттів і поглинань можуть значно збільшити вартість компаній. 
На сучасному етапі міжнародні злиття та поглинання займають міцні позиції в політиці приватних компаній як основний стратегічний інстру-
мент для розвитку бізнесу.
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У сучасному глобалізаційному світі швидкі еко-
номічні та технологічні зміни спричиняють 
значну корпоративну трансформацію. Компа-

нії намагаються підвищити ефективність виробничих 
процесів і вийти на нові ринки збуту.

Злиття та поглинання – це економічні процеси, 
які цікавлять і обговорюються дуже широким зага-
лом, включаючи не лише професійних аналітиків, але 

й споживачів товарів, що пропонуються на світовому 
ринку. За останні десятиліття в різних галузях світо-
вої економіки відбулися значні зміни. Об’єктивний 
процес глобалізації сучасної світової економіки ви-
магає нового рівня розвитку міжнародного бізнесу. 
Національні фінансові ринки в усьому світі інтегру-
ються. Загальна тенденція полягає в тому, щоб зро-
бити фінансову систему більш відкритою для міжна-
родної конкуренції.
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Саме тому звернемо увагу на те, що процес 
злиття та поглинання можна розділити на шість ета-
пів. Перші три етапи включають планування злиття 
або поглинання, аналіз потенційного партнера по 
злиттю та закриття угоди. Другий етап безпосеред-
ньо пов’язаний з практичною реалізацією намірів. 
Розробка стратегії злиття або поглинання склада-
ється з оцінки ринкової позиції підприємця-покуп-
ця, сильних і слабких сторін, а також позиції конку-
рентів за такими параметрами: банківські продукти, 
клієнти, ринки, канали доставки інформації. З ура-
хуванням результатів проведеної роботи формулю-
ється стратегія, а потім ставиться стратегічна ціль. 
Якщо, наприклад, банк планує стратегію виходу на 
нові ринки, слід враховувати такі фактори: співвід-
ношення ризику та винагороди; бізнес-план, ключові 
напрямки, спеціалізація та імідж організації; вимоги 
до капіталу (національні та міжнародні стандарти); 
відповідна нормативна база; діяльність конкурентів 
на міжнародному та внутрішньому ринках; ринкові 
умови економіки; маркетингове дослідження потреб 
основних груп покупців [1–6].

Зазначимо, що вихідна стратегія повинна ви-
значати цільові сегменти клієнтів та пов’язані 
з ними ділові продукти. При розробці стратегії 

виходу на ринок слід враховувати всі можливі альтер-
нативи. Тобто стратегію виходу на новий ринок слід 
вибирати після ретельного розгляду всіх варіантів. 
Серед них: тісна співпраця з іноземним партнером; 
обмежене зростання, що передбачає залучення квалі-
фікованого персоналу та впровадження інформацій-
них систем і сучасних технологій; придбання контр-
ольного пакета акцій іншої компанії.

Багато компаній розглядають злиття та погли-
нання як спосіб оптимізації виробничих фондів від-
повідно до ринкових умов і досягнення конкурентних 
переваг. Тому дослідженнями в цій галузі займається 
багато фахівців, кожен з яких прагне створити універ-
сальний проєкт злиття та поглинання підприємств.

Для успішного злиття або поглинання зазвичай 
обирається та чи інша компанія на основі показників 
ефективності. Це означає, насамперед, що провідна 
фірма в кінцевому підсумку повинна заплатити дуже 
високу ціну, і що підприємству зі слабкою ринковою 
позицією важко стати компанією лідером ринку.

Стратегічний рівень включає вибір об’єкта для 
злиття або поглинання, якому передує всебічний ана-
ліз можливих варіантів реалізації стратегії зростання. 
Компанія повинна оцінити свої стратегічні наміри, 
обґрунтувати тип злиття з точки зору його прив’язки 
до характеру діяльності (або спеціалізації) підприєм-
ства, а потім вибрати тип стратегії для впровадження. 
Процес оцінки кандидатів включає аналіз фінансових 
результатів і технічних показників. Важливою скла-
довою аналізу є, перш за все, оцінка корпоративної 
культури об’єкта з точки зору відповідності існуючій 

корпоративній культурі покупця. Несумісність прин-
ципів корпоративної культури двох компаній може 
призвести до негативних наслідків. Оскільки злиття та 
поглинання передбачає об’єднання людських ресурсів, 
важливо оцінити ситуацію з інтеграцією персоналу та 
передумови для створення згуртованої команди.

Великі компанії намагаються знайти додаткові 
джерела масштабування, найпоширенішими з 
яких є злиття та поглинання. Так, великі гравці 

ринку повинні вміти орієнтувати типи злиття компа-
ній, знаходити основні цілі, якими керуються сторони 
при укладанні договору про злиття або поглинання, 
оцінювати ефективність і можливі наслідки операцій. 
При наявності загрози поглинання для підприємства 
йому необхідно вжити заходів щодо збереження сво-
єї цілісності або самостійно здійснити пошуки ком-
панії-партнера з вигідними умовами для поглинання.

Згідно із загальновизнаним підходом злиття – 
це об’єднання суб’єктів господарювання, у результаті 
якого утворюється єдиний господарський підрозділ. 
Обов’язковою умовою злиття компаній є створення 
нової юридичної особи – компанія, що складається 
з двох або більше колишніх фірм, втрачає своє не-
залежне життя. Нова компанія бере на себе відпові-
дальність після розірвання контракту та контролює 
активи і зобов’язання компанії перед своїми клієн-
тами. Право власності на компанію означає конт-
роль однієї компанії іншою компанією з абсолютною 
власністю. Придбання компанії здійснюється шля-
хом придбання акцій компанії на фондовій біржі, що 
означає придбання підприємства. Злиття та погли-
нання компаній є радикальною формою створення 
нових економічних суб’єктів. Одним із основних мо-
тивів злиття та поглинання є їх реорганізація з метою 
підвищення економічної ефективності підприємств.

Сфера дослідження даного процесу знайшла 
своє відображення в роботах В. Гейця, Д. Лук’яненка, 
Є. Савельєва, Т. Фролової, О. Кібенко та багатьох ін-
ших дослідників, які пов’язують свою дослідницьку 
діяльність з дослідженням глобального економічного 
простору та процесів становлення транснаціональ-
них корпорацій.

Якщо ж звернути увагу на основні праці з цього 
питання зарубіжних науковців, то можна зазначити 
таких дослідників, як: Ф. Рід, П. Моросіні, У. Стеджер, 
Д. Греймс, Ф. Крюгер, С. Зайзель.

Широке коло дослідження цього питання є ак-
туальним і сьогодні через постійну зміну зовнішньо-
го середовища компаній, загострення глобалізацій-
них процесів і укріплення інтеграційних зв’язків.

Метою дослідження, проведеного в даній робо-
ті, є визначення можливостей та особливостей про-
цесів злиття та поглинання для сучасного бізнесу, що 
інтегрується в єдиний світовий економічний простір.

Багато дослідників, зокрема Т. Коллер, Дж. Мур - 
рін [5], вивчаючи мотивацію злиття та поглинання, 
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виділяють три основні групи: внутрішні, зовнішні та 
особисті інтереси керівництва компанії.

Основними внутрішніми причинами є синерге-
тичний ефект, тобто збільшення продуктивності праці 
підприємства в результаті злиття, інтеграція окремих 
частин в одну систему, де ефект взаємодії елементів 
перевищує суму результатів кожного елемента.

Синергетичний ефект залежить від обсягу ді-
яльності, поєднання додаткових ресурсів, підвищен-
ня конкурентоспроможності продукції (через ринко-
ві монополії) тощо, що може привести до відповідної 
економії.

Зовнішніми причинами злиття та поглинання є 
зміни в зовнішньому середовищі, що знижують ефек-
тивність діяльності підприємства та впливають на 
пошук інших шляхів та засобів його функціонування.

До зовнішніх факторів належать: зміни політич-
ної ситуації в країні; перегляд законодавчої та нор-
мативної бази регулювання бізнесу; темпи розвитку 
економічної діяльності в певній галузі; зміни в дер-
жавному регулюванні; глобалізація тощо.

Види синергетичного ефекту при злитті та по-
глинанні наведено на рис. 1.

У даний час найпоширеніші три варіанти при-
дбання компаній: 
 контроль за управлінням підприємством або 

особою, яка представляє інтереси власника 
великого пакета акцій; 

 придбання контрольного пакета акцій; 
 банкрутство компанії з подальшим придбан-

ням її активів.

Перший метод застосовується до державних 
(муніципальних) підприємств чи суб’єктів 
господарювання, головним акціонером яких 

є держава. Істотний недолік цього методу пов’язаний 
з конкретними посадовими особами (у разі зміни ке-
рівництва або особи, яка представляє інтереси дер-
жави), а також відсутністю реєстрації права власності 
на майно чи частки. Другий метод є найбільш ефек-
тивним з точки зору юридичних гарантій компанії,  
і він продовжує розширюватися. Цей метод часто ви-
користовується при дружній купівлі, коли акціонери 
компанії погоджуються продати акції зовнішньому 
інвестору. Основні характеристики злиття та погли-
нання наведено на рис. 2.

На додаток до вищезазначених мотивів злиття 
або поглинання можна виділити такі:
 податкові мотиви, пов’язані з оптимізацією, 

мінімізацією податкової політики на підпри-
ємстві. Наприклад, бізнес з високою маржею 
несе великий податковий тягар і може придба-
ти звільнений від оподаткування бізнес, щоб 
зменшити цей тягар. У цьому випадку податко-
ві пільги застосовуються до нової корпорації;

 диверсифікація, яка може поширити небез-
пеку ведення бізнесу. Найкращим прикладом 

використання цього мотиву для здійснення 
злиття або поглинання є створення холдингів 
або консорціумів, до складу яких входять бан-
ки, страхові компанії та виробничі компанії;

 диверсифікація виробництва – як можли-
вість перенаправити відсталі ресурси на інші 
види виробництва. Причиною злиття та по-
глинання є диверсифікація інших видів біз-
несу. Диверсифікація сприяє стабілізації по-
токів доходів, що вигідно як для працівників 
приватних компаній, так і для постачальників 
і споживачів (розширення асортименту това-
рів та послуг). Причиною злиття може бути 
поява на підприємстві тимчасово безкоштов-
них ресурсів. Скажімо, підприємство працює 
в галузі на зрілому етапі. Компанія має ве-
ликі грошові потоки, але мало привабливих 
інвестиційних можливостей. Тому подібні 
компанії часто використовують додаткові ко-
шти для злиття з іншою компанією. В іншо-
му випадку вони можуть стати об’єктом по-
глинання іншими фірмами, використовуючи 
свої надлишкові кошти. Цей мотив випливає з 
надії на реструктуризацію ринків або галузей, 
зосереджуючи увагу на доступі до важливих 
нових ресурсів і технологій;

 створення монополії на ринку. У цьому ви-
падку злиття буде головним чином горизон-
тальним, і бажання отримати або зміцнити 
своє монопольне становище буде відігравати 
головну роль. Злиття дозволить компаніям 
подолати цінову конкуренцію: завдяки конку-
ренції ціни можуть бути знижені, щоб кожен 
виробник отримував мінімальний прибуток. 
Однак антимонопольне законодавство об-
межує злиття для підвищення цін. Іноді кон-
куруюче підприємство може бути придбане та 
згодом закрите, оскільки вигідніше придбати 
його та усунути конкуренцію, ніж зменшити 
його ціну до середніх змінних витрат, що зму-
шує всіх виробників нести значні витрати;

 різниця між ринковою ціною компанії та від-
новною вартістю. Купувати існуючу компанію 
простіше, ніж будувати нову. Це доцільно, коли 
ринкова вартість майна цільової компанії зна-
чно менша від відновної вартості її активів;

 різниця між поточною ринковою вартістю 
та ціною обігу. Іншими словами, цей мотив 
можна сформулювати так: здатність «купува-
ти дешево, продавати дорого». Часто витрати 
на ліквідацію компанії перевищують її поточ-
ну ринкову вартість. У цьому випадку фірма 
може продати її «у роздріб», навіть якщо її 
купують трохи вище поточної ринкової вар-
тості, що має значний дохід для продавця. За-
галом, якщо застосовуємо цілеспрямований 
підхід, то економічні вигоди слід розподіляти 
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взаємодоповнюючих

ресурсів 

 
Оптимізація податкового 

навантаження  

 
Підвищення ефективності

управління  

 
Підвищення ефективності за рахунок

анулювання дублювання функцій  

Зниження середньої величини витрат 
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зобов’язань, підвищення рівня управління 

та координації всього технологічного ланцюга,
підвищення контролю якості та захисту 

власних технологій
 

 

 
Злиття та поглинання компаній

для оптимізації ресурсного балансу 

 
Використання трансфертного ціноутворення

з метою мінімізації податкових платежів  

 
Перерозподіл управлінських функцій
та оптимізація менеджменту компаній 

Рис. 1. Види синергетичного ефекту при злитті та поглинанні компаній
Джерело: складено на основі [4–13]

таким чином, щоб: економічні витрати мали 
значну перевагу; був зменшений відтік капі-
талу за кордон. У світовій практиці певною 
мірою  безпеки капіталу є запозичення гро-
шових ресурсів з іншої компанії чи фінансо-
вої установи, що, своєю чергою, при  закритті 
таких операцій може призвести до злиття та 
поглинання [14–17].

Таким чином, розвиток ринків злиття та погли-
нання завжди характеризується повторенням 
певних закономірностей, тісно пов’язаний з 

економічними явищами та перетвореннями, що від-
буваються у світовій економіці. Кожний з обраних 
прикладів злиття та поглинання має свої особливос-
ті, які сформовані на основі: тенденцій сьогодення 
в глобальному економічному просторі, сучасного 
економічного розвитку, законодавчого регулювання 
процесів концентрації, мотивів зростання, напрямків 
і можливостей компаній. 

Згідно з дослідженнями злиття та поглинання 
супроводжується низкою негативних або позитив-
них наслідків для економічного, регуляторного та 
технологічного прогресу. Економічний підйом від-
буватиметься у формі економічного зростання, що 
стимулюватиме зростання компаній для задоволення 
швидко зростаючого попиту в економіці. Саме злит-
тя та поглинання дозволяє компанії зростати швид-
ше, ніж її внутрішнє органічне зростання.                  
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Рис. 2. Характеристика форм злиття підприємств
Джерело: складено на основі [4–13].
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