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Вплив процесів глобалізації економічного розвитку на мікрорівні проявляється в 

активізації процесів злиття та поглинання (англ. Mergers and acquisitions (M&A), в 
ході яких передбачається купівля компанії чи її значної частки з переходом 
корпоративного контролю над нею. У першому півріччі 2021 року український ринок 
M&A характеризувався зростанням темпів укладання угод – на 77 %, порівняно з 
першим півріччям 2020 року [2]. Щодо третього кварталу 2021 року, то в Україні 
спостерігається зменшення частки M&A угод за участю іноземних інвесторів, однак 
їх переважна більшість була пов’язана з технологіями, що засвідчило підвищення 
довіри до інноваційної економіки.  

Що стосується ринку злиттів та поглинань у країнах ЄС, то політика низьких 
відсоткових ставок стимулює компанії до отримання довгострокових кредитних 
ресурсів. Загалом міжнародні угоди злиття та поглинання впливають на економіки 
цілих країн, у тому числі і України, призводячи до структурних зрушень та зміцнення 
позицій придбаних підприємств на внутрішньому й зовнішньому ринках, навіть в 
умовах невизначеності економічного середовища [4]. Тому важливо насамперед 
дослідити періоди розвитку ринку M&A, а потім перспективи його розвитку, що 
надзвичайно важливо з точки зору залучення Україною іноземних інвестицій. 

Перші злиття та поглинання припадають на XVIII століття, а їх основні мотиви 
полягали у монополізації ринку. У 1890-ті роки у США активно формувалися трести, 
що намагалися стати монополістами на ринку, – так почали формуватися форми 
горизонтальної інтеграції. З розвитком антимонопольного законодавства 
популярності набули вертикально інтегровані структури. Подальше розповсюдження 
угод M&A припадає на кінець XIX століття, однак воно було фрагментарним. У XX 
столітті ринок M&A набув системного характеру, стали переважати угоди 
міжнародного характеру. У 1970-х роках численні спроби бізнесу знизити ризики 
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призвели до нової хвилі злиттів, що супроводжувалось появою холдингів. Сьогодні 
більшість акцій холдингів продаються з дисконтом конгломерата, оскільки 
встановити справедливу ціну для структурно-складних фірм фактично неможливо. У 
1980-х роках на фоні значної інфляції та високої вартості позикового капіталу 
відбулася третя хвиля злиттів та поглинань. Угоди у цей період укладалися, в тому 
числі, з метою отримання переваг економіки масштабу. У 1990-х роках з’явилися нові 
мотиви для здійснення злиттів та поглинань, зокрема: придбання цінних 
нематеріальних активів, боротьба за лідерство, захист позицій у глобальній економіці, 
підвищення дохідності бізнесу. Причиною таких перетворень слугувало створення 
союзів (NAFTA, ЄС, Mercosur тощо), торгівля у межах яких дозволяла подолати 
торговельні бар’єри, тарифні та інші обмеження, тобто значно зекономити. У цей 
період принцип «поглинай або дозволь себе поглинути» спостерігався у цілих галузях 
(наприклад, злиття Ford, Volvo, Jaguar та Chrysler в автомобільній індустрії). 

За результатами дослідження, проведеного Bain&Company на основі аналізу 790 
M&A угод, вірогідність успішного придбання однією компанією іншої не перевищує 
30%, оскільки інші 70% не призводять до створення акціонерної вартості [3, c.21]. З 
вищенаведеного слідує, враховуючи загальноприйнятий еталон, що 70% угод зі 
злиття та поглинання не дають надмірного доходу у розмірі >10%.  

Дослідник Джозеф Боуер [2] виділяє п’ять основних мотивів, що спонукають 
компанії укладати угоди зі злиття та поглинання: скорочення виробничих 
потужностей, придбання наукомістких розробок, консолідація виробництва, 
розширення асортименту та ринків збуту, розвиток неосновних напрямів діяльності. 
Тому сьогодні угоди зі злиття та поглинання розглядаються, переважно, як спосіб 
довгострокового інвестування, одночасно залишаючись інструментом зростання 
економічного потенціалу підприємства. Зокрема, з цим погоджуються аналітики 
Aequo та Mergermarket, які прогнозують активність ринку M&A України у 
четвертому кварталі 2021 року. Водночас за сучасних умов витримати конкуренцію 
на ринку можуть лише ті компанії, які здатні до поглинання менших за них компаній 
та активного інвестування. Факторами сприяння у цьому випадку цілком можуть 
стати стабілізація внутрішньої пандемічної ситуації поступове зростання попиту з 
боку іноземних і внутрішніх інвесторів. Вищенаведене дає підстави стриманого 
оптимізму щодо перспектив розвитку українського M&A. 
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