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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТЯ  
І ПОГЛИНАННЯ У БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ 
УКРАЇНИ

Abstract. Expanding and deepening the economic crisis Ukraine needs to find effec�ve mechanisms 

and instruments to overcome the nega�ve trends in the banking system. These tools are the 

processes of mergers and acquisi�ons. Interna�onal mergers and acquisi�ons have become one of 

the main ways of strategic development banks in modern condi�ons. Associa�on of banks increases 

the concentra�on of banking capital, their compe��veness and financial stability.

In the ar�cle the main stages of mergers and acquisi�ons in the banking sector of Ukraine in 

chronological order. Thesis there is determined the problems that were inherent in each of them. 

The basic reasons which today prevent the ac�va�on of mergers and acquisi�ons of banks in 

Ukraine. Grounded key ways to improve and increase the efficiency of mergers and acquisi�ons in 

the banking sector of Ukraine and their posi�ve impact on economic growth in Ukraine.
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Постановка проблеми. Одним із шляхів розв’язання проблем, які гостро постають на 
сьогоднішній день перед банківським сектором України, зокрема проблем підвищення капіталізації 
банків, забезпечення їх ефективної діяльності, виживання в умовах фінансової нестабільності, є 
активізація процесів злиття і поглинання. Для України ці процеси не є новими, проте їх перебіг має свої 
особливості, які пов’язані як із макроекономічною ситуацією в країні, так із поглибленням економічної 
кризи. Таким чином, саме злиття і поглинання повинні стати тими інструментами перетворень у 
вітчизняному банківському секторі, які забезпечать високий рівень концентрації банківського капіталу, 
що відповідно сприятиме фінансовій стійкості банківських установ. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемі розвитку процесів злиття і поглинання 
присвячували свої праці такі вчені як З. Васильченко, Т. Кубах, О.Тарасова, О. Дзюблюк, В. Міщенко, 
Н. Радова, О. Скоробогач, Г. Балянт. Але незважаючи на численні дослідження, мають можливості 
поглиблення та подальшого обґрунтування наукових засад і практичних завдань напрями активізації та 
удосконалення процесів злиття і поглинання у банківському секторі України в умовах фінансової кризи 
з метою забезпечення фінансової стабільності та конкурентоспроможності банківських установ.

Метою статті є дослідження процесів злиття і поглинання в банківському секторі України та 
виокремлення проблем, що супроводжують ці процеси, а також окреслення шляхів їх подолання.

Виклад основного матеріалу. Основними способами банківської реструктуризації є процеси 
злиття та поглинання, які сприяють: при збільшенні клієнтів, розширюється присутність банку на 
ринку; за рахунок економії на масштабах, зменшуються витрати; податкові зобов’язання зменшуються 
і ресурси розміщуються ефективніше; прибутки збільшуються за рахунок управлінських структур 
та диверсифікації продуктів; кредитні ризики диверсифікуються та оптимізуються; здійснюється 
оптимізація управлінської та організаційної структур; нормативні вимоги НБУ виконуються; 
поліпшується репутація банку.

Злиття та поглинання – це процеси, які в собі втілюють останні видозміни світової економіки та 
банківського сектора. За умов посилення конкурентного протистояння ці процеси для новостворених 
банків можуть сприяти ефективнішому використанню реальних конкурентних переваг. 

На сьогоднішній день, для того, щоб українська економіка розвивалася ефективніше, потрібні 
інструменти, за допомогою яких створиться ефективна банківська система. Цими інструментами 
можуть виступити злиття та поглинання.

Активізувати процеси злиття та поглинання, безпосередньо і у банківській сфері, може сприяння 
кон’юнктури світового економічного ринку. В національній економіці важливу роль відіграє банківський 
сектор і він є однією з найактивніших сфер ринку. Зважаючи на нестабільні умови сучасних ринкових 
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відносин і загострення міжнародної конкуренції, потрібно знайти шлях підвищення конкурентних 
позицій банків за рахунок укрупнення, тобто збільшення банківського бізнесу. Для того, щоб досягнути 
цієї мети та уникнути банкрутства банку, відповідно і приймаються рішення про злиття чи поглинання 
даного банку.

Ринок злиттів та поглинань в Україні характеризується складним шляхом свого становлення. Якщо 
на початку 90-х років у даній сфері процвітало рейдерство та відчувалася надмірна активність у сфері 
поглинання та злиття банків, то вже у новому столітті угоди здійснювалися за допомогою цивілізованих 
методів ведення бізнесу, а також значно скоротилися кількісні та вартісні показники даного ринку. 
Хронологічний розвиток ринку злиття та поглинання в Україні значно змінився (табл. 1).1

Криза 2008-2009 років значно позначилася на ринку злиттів та поглинань, оскільки з її настанням 
він кардинально змінився з «ринку продавця» на «ринок покупця». Також відбулися значні зміни у 
проведенні операцій: якщо колись використовувалася стратегія зростання, при якій переважно операції 
здійснювалися іноземними інвесторами для того, щоб отримати доступ на український ринок (деколи 
і за перевищеною ціною), то тепер відбувається пошук активів, які є привабливішими і їх можна 
придбати за більш вигідною ціною. Також ще одним з наслідків світової кризи в Україні стало те, що 
стратегічні інвестори втратили зацікавленість у прямому інвестуванні в економіку нашої країни. При 
цьому значно зменшилася кількість операцій з приводу злиття та поглинання банків, які залежали від 
активності іноземних інвесторів. 

Слід зазначити, що у 2007 році було зафіксовано максимальні обсяги здійснюваних угод злиття 
та поглинання. Їхня вартість склала 21,50 млн. дол. США. Протягом цього року завдяки інвесторам, 
які уклали кілька угод з великими українськими банками, спостерігався найбільший обсяг договорів 
на фінансовому ринку зі злиття та поглинання. За приблизними підрахунками підсумків 2007 року, 
кількість угод реорганізації шляхом злиття та поглинання на фінансовому ринку України становили 
16% загальних показників Центральної та Східної Європи у даному секторі2.

Станом на кінець 2008 року, порівняно з цим самим періодом у 2007, обсяг угод на ринку значно 
зменшився. Найбільші операції, відсоток яких охоплював вартість від 10 до 200 млн. дол. США, різко 
впали. Якщо в 2007 році таких операцій було дуже багато, то вже у 2008 їх відсоток скоротився до 40. 
Відповідно і зменшилася вартість угод до 3,7 млн. дол. США3.

1 Горбатюк, Л.А. (2014). Ринок злиттів і поглинань у банківському секторі України: сучасний стан і перспективи 
розвитку. Бізнесінформ, 5, 352-357.
2 Тарасова, О. В. (2013). Проблеми та перспективи ринку злиття та поглинання в Україні. <http://ena.lp.edu.
ua:8080/bitstream/ntb/10023/1/35.pdf> (2015, серпень, 03).
3 Тарасова, О. В. (2013). Проблеми та перспективи ринку злиття та поглинання в Україні. <http://ena.lp.edu.
ua:8080/bitstream/ntb/10023/1/35.pdf> (2015, серпень, 03).

Табл. 1
Хронологія розвитку ринку злиттів та поглинань в Україні1

Часовий період Основна характеристика

1993-1998 роки
Масова приватизація державного майна. Поява специфічного напряму рейдерства 
(купівля акцій у трудового колективу за заниженими цінами). Створення бази для 
подальших угод зі злиття та поглинання.

1998-2003 роки
Перерозподіл власності після кризи 1998 року. Зародження ринку злиттів та поглинань, 
увага інвесторів до найбільш динамічних галузей.

2003-2005 роки
Економічне зростання. Висока частка участі держави у процесах злиттів та поглинань. 
Активний розвиток ринку злиття та поглинання.

2006-2007 роки
Пік активності злиттів та поглинань. Зростання впливу іноземних інвесторів на роботу 
банківської системи.

2008-2010 роки
Світова економічна криза, ринок злиттів та поглинань зазнає значних змін, скорочуються 
обсяги операцій. Різке зниження інтересу до українських компаній, вимушений продаж.
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Основними передумовами для зниження активності на ринку злиттів та поглинань України у 
2008 році були:

– в інвесторів був брак коштів, тобто недостатність капіталу для здійснення угод на ринку;
– інвестори підшукували альтернативні варіанти для вкладення коштів або очікували зниження 

цін на активи;
– зниження загальної кількості операцій, які відбувалися із контрольними частками бізнесу;
– беручи до уваги справедливість ведення бізнесу, інвестори часто затягували або скасовували 

деякі операції.
У 2010 році спостерігається пожвавлення на ринку банківських злиттів і поглинань. Показник зі 

злиття та поглинання склав майже 7,70 млн. дол. США. Протягом цього року відбулися значні зміни 
на ринку: дрібні корпорації та багато західних інвесторів вийшли із ринку, що дало змогу вітчизняним 
промислово-фінансовим групам провести концентрацію капіталу. У 2010 році потенційні інвестори 
та покупці ринку злиттів та поглинань дістали до нього доступ, тим самим спричинивши активізацію 
даного ринку4.

Протягом 2011-2013 років ринок злиттів та поглинань зазнає значного спаду. Так у 2013 році 
показник ринку істотно зменшився і досяг рівня 2008 року – 3,70 млн. дол. США. Існує багато причин, 
через які значно зменшилася зацікавленість в українських активах іноземних інвесторів. Основними 
серед них є: невпевненість інвестора у перспективах розвитку економіки, оформлення угод в Україні 
характеризується значною складністю та трудомісткістю5.

В банківському секторі України у 2011 році особливістю ринку злиття та поглинання стало те, 
що в цьому році збільшилися операції, спрямовані на концентрацію внутрішнього банківського ринку. 
Експерти прогнозують, що в майбутньому на ринку України зменшуватиметься кількість банківських 
установи. Ця тенденція може стати негативною, оскільки можлива монополізація ринку, що несе за 
собою загрозу для фінансової безпеки банківських установ.

Ситуація 2011-2013 років на ринку злиття та поглинання характеризується укладенням угод між 
банками різних груп, а також всередині однієї групи. Така тенденція може бути присутня на ринку ще 
декілька років. Укладаються також угоди між банками, які належать до IV групи класифікатора НБУ. Це 
пов’язано з тим, що малі банки намагаються втриматися на банківському ринку України.

У 2013-2014 роках майже всі угоди зі злиття та поглинання були вимушеними. Така тенденція 
була спричинена економічною кризою. Активізувалися процеси злиття та поглинання тих банків, активи 
яких значно подешевшали. Так, наприклад, вартість операції злиття банків «Дельта» та «Астра» у 2013 
році становила майже 120 млн. дол. США, тоді як попередні власники з Греції ще до кризи заплатили 
за цей банк близько 240 млн. дол. США.

Процес злиття та поглинання у 2015 році поки що відзначився лише однією угодою. Ще наприкінці 
2014 року ПАТ «Перший український міжнародний банк» розпочав процес юридичного злиття з банком 
«Ренесанс Капітал», який завершився 14 березня 2015 року.

При здійсненні українськими банками процесів злиття та поглинання виникає низка проблем, 
які потрібно вирішити. Основними причинами, котрі призводять до негативних наслідків в процесі 
реорганізації належать:

1) недосконала політика відносно злиттів та поглинань банків з боку наглядових та регулюючих 
органів. Значна кількість зловживань та невдач в галузі злиттів та поглинань спричинена недосконалим 
законодавством, яке перешкоджає укладанню чесних угод та договорів. Процеси реорганізації 
потребують з боку Національного банку України значного нагляду та цілеспрямованого регулювання. 
Процедури, які прописані в нормативних та законодавчих документах України, потребують детального 
визначення та опису. Термінологія, яка формулює значення злиттів та поглинань повинна бути чітко 
сформульована. З боку антимонопольних органів держави також необхідна значна увага до реалізації 
процесів злиття (поглинання); 

2) брак досвіду у працівників, котрі займаються злиттям чи поглинанням. Велика кількість 
помилок в даній галузі виникає в результаті недостатнього досвіду менеджерів та власників бізнесу. Під 
час планування злиття та поглинання потрібно враховувати зарубіжний досвід, при цьому необхідно 
врахувати юридичні та технологічні проблеми, здійснити аналіз ефективності рішення придбання  
 
4 Кубах, Т. Г. (2014). Ринок злиття та поглинання: сучасний стан та перспективи розвитку. <http://www.economy.
nayka.com.ua/?op=1&z=1151> (2015, червень, 03).
5 Горбатюк, Л.А. (2014). Ринок злиттів і поглинань у банківському секторі України: сучасний стан і перспективи 
розвитку. Бізнесінформ, 5, 352-357.
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банку та оцінку його вартості, проаналізувати чи співпадає проект рішення про поглинання зі стратегією 
банку та наскільки ефективним є управління банком після реорганізації. Стратегічні рішення стосовно 
злиття та поглинання, які приймають українські банки, характеризуються складною та змінною в 
часі структурою фінансування, складними схемами податкового навантаження, непрозорістю та 
непередбачуваністю системи корпоративного управління;

3) потрібно проводити переоцінку синергетичного та інших ефектів позитивного характеру, котрі 
отриманні від злиття чи поглинання. Кожен банк, який купує новий бізнес через злиття чи поглинання, 
має на меті створити стратегічну перевагу за рахунок приєднання та інтеграції нових сегментів бізнесу, 
котрі повинні стати ефективнішими, ніж внутрішній розвиток даного банку. В банківському секторі 
економіки основною перевагою злиття та поглинання перед збільшенням банку через внутрішні джерела, 
є можливість отримати синергетичний ефект, зменшуючи витрати і використовуючи різноманітність 
ряду продуктів та послуг банку, що обумовлюється швидким досягненням перед кредитною установою 
поставлених цілей і завдяки збільшенню масштабів діяльності призводить до послаблення конкурентного 
тиску, а також сприяє збільшенню географічної присутності банку та розширює клієнтську базу.  
В аспекті ціноутворення негативним результатом при здійсненні злиття (поглинання) є те, що в 
результаті угоди банк-покупець може отримати актив, який недооцінений належним чином і менший 
ніж його ринкова вартість. В майбутньому це зменшить можливість отримати більший дохід;

4) відтік кваліфікованого персоналу. Якщо в результаті злиття чи поглинання не вдалося зберегти 
кваліфікованих та досвідчених працівників, котрі були цінними для банку, то такий процес може 
зазнати невдачі. Через втрату ключового персоналу банку може відбуватися відтік постійних клієнтів, 
що спричинить погіршення фінансового стану банківської установи. Взагалі спрогнозувати як будуть 
поводитися клієнти після реорганізації дуже складно. До злиттів особливо чутливими є великі клієнти, 
котрі через небажання обслуговуватися разом зі своїми конкурентами або з метою диверсифікації 
коштів, закривають рахунки або переводять їх у інший банк. Бувають і такі випадки, що в зв’язку зі 
зміною політики обслуговування клієнти відмовляються від послуг банку. В такому разі, банки несуть 
додаткові витрати, котрі повинні враховуватися при злитті (поглинанні);

5) несумісність корпоративних культур. Якщо в банках існують розбіжності між системами 
управління, це може призвести до втрати позитивного ефекту від реорганізації і спричинить багато 
труднощів при об’єднанні культур різного характеру. Корпоративні культури різняться між собою не 
лише менеджментом, а й роботою рядових співробітників, що призведе до конфліктів та непорозумінь. 
При юридичній чи фінансовій перевірці сумісність корпоративних культур враховується в рідкісних 
випадках. Однак перед підписанням угоди про злиття чи поглинання такі аспекти потрібно детально 
аналізувати та оцінювати. Ще до початку інтеграційних процесів банки-учасники угоди повинні вивчити 
особливості корпоративних культур та послідовно вводити нові правила, котрі будуть зрозумілими для 
співробітників;

6) невдала інтеграція інформаційних систем банків. В автоматизації банківських систем на 
сьогоднішній день практично відсутня систематизація технологій, немає чітко сформульованої  
ІТ-стратегії банку, інформаційні системи є недосконалими, спостерігаються різні системи інтеграції 
додатків. ІТ-технології відіграють важливу роль при злитті інформаційних систем, оскільки в банках 
всі системи повинні працювати безвідмовно, тому на цей фактор потрібно звертати особливу увагу;

7) учасники угоди поводять себе недобросовісно або здійснюють діяльність, яка має кримінальний 
характер. Одним із незаконних різновидів злиття та поглинання є рейдерство, яке у вітчизняній 
практиці носить незаконний характер, хоча в американському та європейському бізнесі такі процеси 
здійснюються легальними способами. Рейдерство ще може трактуватися як така діяльність, котра на 
замовлення клієнта забезпечує купівлю бізнесу. Такими процесами повинні займатися досвідченні 
менеджери, використовуючи при цьому ринкові методи здійснення перерозподілу власності. Для того, 
щоб запобігти рейдерству, банкам-об’єктам поглинання необхідно виробляти певну стратегію, яка 
допоможе уникнути ворожого захвату. 

Для того, щоб обмежити негативні наслідки від процесів злиття та поглинання і не допустити 
підвищення цін, надмірної концентрації капіталів та антиконкурентної поведінки, з боку держави 
необхідний значний контроль. В розвинутих країнах основним напрямами такого контролю є:

– антитрастове регулювання;
– оскільки безпосередня вартість угод зі злиття чи поглинання залежить від обсягу податкових 

виплат, то держава повинна регулювати систему оподаткування;
– регулювання операцій, пов’язаних з цінними паперами.
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Дослідивши основні проблеми та перспективи розвитку реорганізаційних процесів можна 
виокремити також ключові шляхи вдосконалення та підвищення ефективності проведення злиттів та 
поглинань в банківському секторі України та їхній позитивний вплив на економічне зростання України. 
Основними з них є наступні:

1. Чинне законодавство та нормативно-правову базу Національного банку України стосовно 
злиттів та поглинань потрібно удосконалювати, а також послабити адміністративні бар’єри в договорах 
об’єднання банків до досягнення в Україні бажаного рівня концентрації банківського капіталу та 
сформулювати певні ринкові механізми, котрі б сприяли розвитку реорганізаційних процесів.

2. Для одержання позитивного результату потрібно в банківський сектор України впровадити 
сучасні методи, які допоможуть в стимулюванні банківських злиттів та поглинань. Слід зазначити, що 
дуже диференційованою є вітчизняна державна практика щодо стимулювання злиттів банків, а методи, 
які при цьому застосовуються мають як адміністративний, так і ринковий характер (надання пільг, 
лібералізація законодавства, зменшення в капіталі банківської системи ролі держави, адміністративне 
регулювання тощо).

3. При злитті та поглинанні банків потрібно посилювати фактор ефективності здійснення 
цих процесів. Одним із важливих напрямів, який вирішує проблеми реорганізації банків, виступає 
правильне обґрунтування ефективності проведення злиття (поглинання). Підвищення ефективності 
від реорганізаційних процесів залежить від зростання капіталізації, регулювання та диверсифікації 
ризиків, зменшення витрат тощо. Варто зазначити, що при оцінці результатів від злиття чи поглинання 
випливає наступне: неефективність проведення цих процесів залежить від неправильного визначення 
вартості курсу акцій та розміру справедливої вартості, котра сплачується акціонерам банку-об’єкта 
поглинання. В результаті проведення злиття чи поглинання повинен досягатися синергетичний ефект, 
фінансова стабільність та ефективність банківської установи покращується.

4. Можливості банку стосовно акумулювання дешевих кредитних ресурсів за допомогою 
реалізації арбітражних операцій істотно обмежує відсутність розвинутого фінансового ринку. Тому 
стимулювання до розвитку ринку корпоративного контролю та вітчизняного фондового ринку виступає 
важливим напрямом при підвищенні ефективності від злиття та поглинання. 

Процеси злиття та поглинання банків у довгостроковій перспективі забезпечують відповідний ефект, 
а у короткостроковій – вимагають значних грошових витрат. Основною причиною невдач при здійсненні 
таких операцій є те, що вітчизняний банківський менеджмент є досить молодим і на відміну від західних 
банків не має можливості та відповідних інструментів для планування угод на великі строки. 

Вітчизняній банківській системі потрібно сформулювати певні методи та здобути належний досвід 
в процесах реорганізації та консолідації, що дозволить банкам вільно та без проблем об’єднуватися 
один з одним. Дуже часто менеджмент вітчизняних банків став відмовлятися від процесів злиття та 
поглинання, що пов’язано із втратою контролю власників та акціонерів над банком та отриманням 
значних збитків від об’єднання. 

Іншим чинником, котрий є не менш важливим, виступає залежність юридичних та фізичних осіб 
від політичної ситуації в країні, що негативно позначається на фінансовій стійкості банку та економічній 
ситуації в країні. Крім того, можливість доступу банку до великих урядових програм та бюджетних 
коштів визначається саме рівнем політизації. 

Банківська система виступає головною складовою кредитної системи держави, при чому її розвитку 
сприяли розробка та запровадження нових принципів діяльності банків, використання зарубіжного та 
власного досвіду, організація системи банківського нагляду та менеджменту. Завдяки реорганізації 
банків відбувається їхнє фінансове оздоровлення та забезпечення стабілізації у функціонуванні 
банківської системи в цілому, на основі банківських злиттів та поглинань відбувається підвищення 
рівня концентрації капіталів. 
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