
ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 3/201598

ВСТУП
Розвиток світової економіки та постійне наростання

конкурентної боротьби на більшості галузевих ринках ви%
магає пошуку альтернативних шляхів розвитку бізнесу.
Одним із таких шляхів є укрупнення компаній за рахунок
злиття та поглинання. Інтеграція компаній дозволяє отри%
мати ряд стратегічних переваг, досягнення яких кожною із
них окремо є або неможливим, або значно пролонгованим
у часі. З точки зору української економіки вигідним є укла%
дання угод M&A (mergers and acquisitions — злиття та по%
глинання) між національними та міжнародними підприєм%
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Метою статті є дослідження підходів та методів оцінки синергетичного ефекту при укладанні угод

M&A. У статті проаналізовано стан, тенденції та прогнози розвитку міжнародного та національного ринків

M&A, обгрунтовано актуальність об'єднання українських компаній з іноземними як одного з ефектив8

них альтернативних шляхів їх розвитку в умовах існуючої політичної та економічної ситуації. Охаракте8

ризовано сутність ефекту синергії, наведено основні джерела її отримання, описано форми та види, яких

може набувати синергія при інтеграції компаній. Систематизовано підходи та методи оцінки ефекту си8

нергії у вартісному вираженні, визначено параметри оцінки та їх вимірники, наведено формули розра8

хунку залежно від умов та наявної у розпорядженні вихідної інформації. Визначено випадки доцільності

та недоліки застосування методів в межах кожного із підходів до оцінки. Наведено статистичні дані успіш8

ності укладання угод M&A у світі з точки зору приросту величини вартості об'єднаних компаній та ос8

новні причини неотримання очікуваного синергетичного ефекту.

The aim of the article is to study the synergy effect evaluation approaches and methods in M&A deals. In the

article Economic situation, trends and forecasts of international and domestic M&A markets are analyzed.

Topicality of Ukrainian and foreign companies' mergers as an efficient alternative way of their development in

current political and economic situation in Ukraine is reasoned. Essence of synergy, its main sources, forms and

types are described. Synergy effect evaluation approaches and methods are systematized. Formulas, parameters

of evaluation and their measurers are given depending on conditions and available information. Advantages and

disadvantages of methods within each evaluation approach are determined. Statistics of successful M&A deals

in the world that lead to growth of joined companies' value is shown, main causes of failure to receive expected

synergy effect are described.
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ствами, оскільки в даному випадку відбуватиметься, по%пер%
ше, притік іноземних інвестицій для подальшого розвитку,
по%друге, передача досвіду та технологій, і, по%третє, підви%
щення загальних стандартів роботи та життя населення.
Сьогодні, з огляду на складну політичну ситуацію в Україні,
спостерігається дезінвестування з боку іноземних інвес%
торів. Однак враховуючи обмежені власні фінансові ресур%
си, злиття або поглинання міжнародними компаніями в най%
ближчій перспективі буде одним із небагатьох альтернатив%
них шляхів розвитку українських підприємств. У цьому кон%
тексті постає питання про оцінку ефективності таких про%
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ектів реорганізації, вагома складова якої формується за
рахунок величини синергетичного ефекту, отриманого внас%
лідок укладання угоди M&A.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про
обмежене вивчення проблеми оцінки синергетичного ефек%
ту при укладанні угод M&A. Так, Сіровер [13] дає визна%
чення, описує та характеризує синергію з точки зору вар%
тості компаній, показника їх прибутку на 1 акцію та в кон%
тексті стратегічного управління. Дамодаран [4] та Чебота%
рьов [10] розглядають основні форми та види, яких набуває
синергія при реорганізації компаній у формі злиття та по%
глинання. Бішоп та Еванс [2] наводять джерела виникнення
синергетичного ефекту, а також разом із Дамодараном [4]
перераховують параметри оцінки величини синергії у разі
здійснення оцінки методами дохідного підходу. Есипов [5]
та Момот [7] детально описують порядок, підходи та мето%
ди оцінки вартості бізнесу, не акцентуючи своєї уваги на спе%
цифічних аспектах оцінки синергетичного ефекту. Нама%
гається систематизувати підходи до оцінки синергії Іщенко
[6], однак у кінцевому підсумку пропонує власну методику
розрахунку, яка фактично зводиться до методу дисконту%
вання грошових потоків.

Аналіз глобального та національного ринку M&A, а та%
кож статистика прояву синергетичних ефектів при укла%
данні таких угод наводиться в статтях Гончарової [3],
Снєжко [8; 9], а також аналітиків консалтингових компаній
PWC [11] та BCG [12].

Таким чином, актуальним постає питання системати%
зації підходів та методів оцінки синергетичного ефекту при
укладанні угод M&A, а також можливість застосування
методів порівняльного та витратного підходів при здійсненні
такої оцінки, що і формує мету даної статті.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Угоди M&A слід розглядати як одну з форм розвитку

бізнесу на макро% та мікрорівнях шляхом укрупнення, в ре%
зультаті якого на ринку утворюється більше за обсягами гос%
подарської діяльності підприємство замість кількох менших.

Під поглинанням розуміють оплачену угоду, внаслідок
якої відбувається перехід прав власності на компанію. Вони
бувають ворожі та дружні. Останні ж фактично є синоні%
мом злиття [3, с. 280]

При цьому злиття та поглинання супроводжуються при%
пиненням діяльності двох і більше підприємств як юридич%
них осіб та передачею їх прав та зобов'язань до новоство%
реної юридичної особи, яка є їх правонаступником, з ме%
тою досягнення подальшого спільного розподілу ризиків та
вигід від об'єднання.

Іноді до угод M&A відносять також таку форму реор%
ганізації підприємств, як приєднання, що передбачає пере%

дачу активів та пасивів одного або
декількох підприємств до іншого
(вже функціонуючого) та припинен%
ня їх діяльності як окремих юридич%
них осіб.

Світовий ринок угод M&A в 2013
році за оцінками компаній Dealogic
та Ernst&Young становив 2,68 та 2,30
трлн дол. США відповідно. При цьо%
му за даними першої обсяг глобаль%
ного ринку зріс на 9,0% порівняно із
2012 роком, а за показниками дру%

гої скоротився на 6,2%, однак в 2014—2015 рр. за прогноза%
ми експертів розвиватиметься по висхідній [1].

Загальна сума угод M&A в Україні в 2013 році згідно
з даними Центру дослідження корпоративних відносин
склала за різними оцінками від 4,2 до 8,0 млрд дол. США.
Так, після падіння протягом 2011—2012 рр. національ%
ний ринок M&A виріс більш ніж в два рази. Така акти%
візація купівлі українських активів пояснюється двома
основними тенденціями. Перша — активний вихід з укра%
їнського ринку іноземних інвесторів та їх заміна украї%
нськими. Друга — укрупнення українського бізнесу [1;
9, с. 4].

Однак вже до кінця 2014 року ринок M&A в Україні
впав до рівня, якого не досягав навіть під час світової
фінансово%економічної кризи і спаду національної еконо%
міки в 2009—2010 рр. За період з січня по вересень 2014
року було укладено 73 угоди M&A з українськими покуп%
цями, продавцями чи активами (для порівняння: за три
квартали 2009 року була здійснена 331 угода). Через
відсутність попиту на місцеві активи середня вартість уго%
ди M&A за три квартали 2014 знизилася вдвічі, до 12 млн
дол. США, у порівнянні з аналогічним періодом минулого
року. В цілому ж український ринок M&A за січень%вере%
сень минулого року скоротився до рекордно низького
рівня — 895 млн дол. США. Така ситуація на ринку пояс%
нюється, перш за все, політичною нестабільністю, яка при%
звела до падіння мультиплікатора P/EBITDA з 8—10 до
кризи до 2—4 зараз та падіння інвестиційної привабливості
українського капіталу для іноземних інвесторів. У 2015
році зростання обсягу ринку M&A не очікується, а до мо%
тивів укладання таких угод, окрім наведених двох вище,
належить також продаж компаніями неосновних / непри%
буткових бізнес%напрямів для концентрації капіталу на
розвитку основного виду діяльності та мінімізації затрат
[8, с. 8].

Рішення щодо укладання угоди M&A залежить у першу
чергу від грошової оцінки синергетичного ефекту внаслідок
об'єднання компаній та розміру капітальних вкладень, не%
обхідного для його досягнення.

Синергія являє собою зростання ефективності діяль%
ності об'єднаного підприємства понад ту, яку підприємства,
що об'єднуються, вже досягли або повинні досягти як неза%
лежні [13, c. 20]. У вартісному вираженні вона може бути
відображена як:

P(A+B) > P(A) + P(B),
де Р — ринкова вартість компанії.
Або по%іншому через значення показника прибутку на

одну акцію (EPS — earnings per share) [13, c. 21]:
EPS (завтра) = EPS (сьогодні)  (1 + Очікуване зростан%

ня) + Синергія.

Рис. 1. Джерела отримання синергетичного ефекту

Джерело: розроблено автором на основі [2, 102—104].

Рис. 2. Форми та види синергетичних ефектів

Джерело: розроблено автором на основі [10, с. 222—223].
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У термінах стратегічного управління синергія означає
зростання конкурентоспроможності компаній понад рівень,
необхідний їм для виживання та отримання вищого за ве%
личину нормального прибутку на своїх конкурентних рин%
ках [13, c. 20].

При цьому в окремих випадках може виникати і нега%
тивна синергія, за якої:

P(A+B) < P(A) + P(B).
У такому випадку укладання угоди M&A є недоцільним

та відповідний проект реорганізації компаній повинен бути
відхилений.

Джерела отримання синергетичного ефекту наведені на
рисунку 1.

Зростання доходів може бути пов'язане із продажем
більшої кількості одиниць продукції та / або послуг. Це в
основному досягається за рахунок обслуговування об%
'єднаною компанією більш широкого ринку або пропо%
зиції вдосконаленого асортименту. У випадку, якщо ком%
панія займає вагому стратегічну позицію на ринку або
набуває монопольного становища, зростання обсягу рин%
ку може також супроводжуватися збільшенням цін [2, с.
102].

Прогнозування зростання доходів компаній внаслідок
укладання угоди M&A носить ймовірнісний характер, оск%
ільки воно визначається, окрім внутрішніх, і багатьма зовн%
ішніми чинниками, які знаходяться поза межами впливу
об'єднаного підприємства і значно ускладнюють процес про%
гнозування.

Оцінка розміру синергії внаслідок скорочення вит%
рат є більш точною, оскільки залежить від внутрішньо%
го середовища підприємства. Так, за рахунок консолі%
дації функцій та окремих бізнес%процесів ліквідуються
зайві підрозділи та дублюючі посади, надлишкові ос%
новні засоби, а також скорочуються накладні витрати
[2, с. 103].

Вдосконалення процесів відбувається, коли об'єднана
компанія використовує в процесі господарської діяльності
найбільш ефективні методи, способи та прийоми, викори%
стовувані раніше компанією%ціллю або її покупцем [2, с.
103].

Фінансова економія проявляється у вигляді скоро%
чення витрат на залучення капіталу та податкових вигід.
Перше може бути досягнуто через поглинання компанії%
цілі більш великою компанією, яка ліквідує ризики інве%
стицій в компанію%ціль як автономний бізнес. Друге до%
сягається шляхом перенесення чистих збитків від основ%
ної діяльності компанії, реєстрації підприємства у такій
організаційно%правовій формі, яка дозволяє мінімізува%
ти податки, трансфертного ціноутворення тощо [2, с.
104].

Синергія може проявлятися в двох формах — прямій та
непрямій. Пряма пов'язана із збільшенням чистих активів
та / або грошових потоків об'єднаних підприємств [10, с.
222]. Непряма проявляється у формі збільшення ринкової
вартості акцій або зміни мультиплікатора Р/Е (ціна / чис%
тий прибуток) [10, с. 223].

Пряма вигода зазвичай розраховується при оцінці
ефективності та доцільності укладання угоди M&A на
етапі її планування, тоді як непряма — постфактум, тоб%
то після укладання даної угоди, вона є частиною підсум%
кової оцінки ефективності реалізації проекту реорга%
нізації.

За видами виділяють операційну, управлінську та фінан%
сову синергію.

До операційної синергії відносять таку, яка дозволяє
компаніям збільшити розмір операційного прибутку та/або
забезпечити прискорені темпи його зростання. Операційна
синергія може вплинути на маржу та зростання, а через них
на вартість фірм, які підлягають злиттю або поглинанню [4,
с. 930].

Операційні синергії можна поділити на 4 типи:
1. Економія від масштабу, яка призводить до скорочен%

ня середніх постійних витрат та, як наслідок, собівартості
продукції.

2. Підвищена цінова влада, яка виникає внаслідок по%
слаблення конкуренції і підвищення частки ринку, що тяг%
не за собою підвищення маржинального доходу на одини%
цю готової продукції.

3. Об'єднання різноманітних функціональних сил, як
наприклад, у випадку, коли компанія з потужною виробни%
чо%технологічною базою придбаває компанію з налагодже%
ною системою просування та дистрибуції.

4. Прискорене зростання на нових або існуючих рин%
ках. Така ситуація може виникати, коли, наприклад, ком%
панія з відомою торговою маркою та хорошою репутацією
купує іншу компанію на іншому ринку, який лише розви%
вається, і починає просувати її продукцію під власною тор%
говою маркою [4, с. 930].

Управлінська синергія пов'язана із економією за раху%
нок створення нової системи управління. Часто в практиці
укладання угод M&A об'єктом приєднання виступають ком%
панії з нереалізованим потенціалом зростання вартості,
пов'язаним з неефективним менеджментом. Розвиток таких
компаній заснований на перейнятті практик більш ефектив%
ного управління [10, с. 222].

Фінансова синергія зазвичай набуває форми зростання
грошових потоків та / або зниження вартості капіталу (став%
ки дисконтування). Вона включає:

1. Об'єднання компанії з надлишковими готівкови%
ми коштами або пасивними доходами (та обмеженими
проектними можливостями) та компанії з недостатнім
обсягом фінансових ресурсів і високодохідними проек%
тами.

2. Зростання боргових можливостей за рахунок більш
стабільних та прогнозованих грошових потоків та прибутків
[4, с. 930].

3. Скорочення ризику інвестицій в об'єднане підприє%
мство.

4. Виграш на податках.
Окремо може виникати інформаційний ефект від укла%

дання угоди M&A, який поряд із іншими перерахованими
видами ефектів, може викликати підвищення / зниження
ринкової вартості акцій і мультиплікатора Р/Е [10, с. 222—
223].

Оцінка синергії у формі прямої вигоди здійснюється
зазвичай методами доходного та рідше порівняльного підхо%
ду.

Дохідний підхід являє собою процедуру оцінки, яка ви%
ходить з принципу зв'язку вартості синергії з поточною вар%
тістю генерованих нею майбутніх грошових потоків [5, c. 74].

Оцінка величини синергетичного ефекту в такому ви%
падку здійснюється на основі таких параметрів:

1. Розмір вигоди від синергії. Величина синергії повин%
на бути кількісно визначена у вигляді прогнозу грошових
потоків, що включає оцінки доходів, економії на операцій%
них витратах та додаткових операційних витрат, витрат
фінансування та оподаткування, а також додаткових інвес%
тицій в оборотний капітал та основні засоби [2, 105].

2. Час отримання вигід. Дуже часто синергія прояв%
ляється не одразу, а починає приносити ефект з плином
часу. Оскільки вартість синергії — це приведена вартість
створених нею грошових потоків, то чим більше часу ви%
магається для її прояву, тим меншою буде її вартість [4,
с. 941].

3. Ймовірність отримання вигід. Об'єднання компаній
може передбачати широкий перелік різноманітних вигід,
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Рис. 3. Вплив інформаційного ефекту від оголошення
угоди M&A та наявного синергетичного ефекту

на ринкову вартість акції
Джерело: [12, c. 12].
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частина з яких має високу ймовірність успіху, тоді як інша
частина є малоймовірною. Розрахунок ймовірності різних
сценаріїв — оптимістичного, найбільш ймовірного та песи%
містичного або через моделювання Монте%Карло — допо%
магає визначити діапазон можливих результатів укладання
угоди M&A [2, 105].

Дохідний підхід до оцінки реалізується двома метода%
ми:

— метод дисконтування грошових потоків;
— метод прямої капіталізації доходу.
Метод дисконтування грошових потоків передбачає

послідовне приведення до поточної вартості грошових по%
токів підприємства, отриманих внаслідок синергії, за
кожний окремий період. Він застосовується у випадках,
коли очікується, що у кожному прогнозному періоді ве%
личина чистого грошового потоку буде неоднаковою та
за умови наявності достовірних прогнозів щодо величи%
ни кожного грошового потоку і розміру ставки дискон%
тування, що відповідає ризику інвестування в підприєм%
ство [5, c. 83].

Ставка дисконтування (d) в такому випадку визначаєть%
ся за моделлю середньозваженої вартості капіталу (weighted
average cost of capital — WACC) і розраховується за наступ%
ною формулою:

де t
c
 — ставка податку на прибуток; k

d
, k

p
, k

s
 — вартість

залучення позикового капіталу та акціонерного капіталу —
окремо привілейовані акції та звичайні акції — відповідно;
w

d
, w

p
, w

s
 — частка позикового капіталу, привілейованих

акцій та звичайних акцій у структурі капіталу підприємства
відповідно [7, c. 238].

Вартість синергії протягом прогнозного періоду (V
прогн

)
буде розраховуватися за формулою:

,

де CF
i
 — грошовий потік, отриманий в результаті си%

нергії, в і%му періоді; t — тривалість прогнозного періо%
ду.

Розрахунок величини вартості синергії в постпрогноз%
ний період (V

постпрогн
) здійснюється за моделлю Гордона за

формулою:

 ,

де CF
t+1

 — грошовий потік за перший рік постпрогноз%
ного періоду; d — ставка дисконту; g — довгострокові тем%
пи росту грошового потоку [5, c. 95].

Тоді величина вартості синергії (V)
становитиме:

  ,

Метод прямої капіталізації застосо%
вується для спрощеного розрахунку
вартості синергії у разі, коли прогно%
зується постійний за величиною або з
постійними темпами зростання і рівний
у проміжках періоду прогнозування чи%
стий грошовий потік, який отримується
невизначено довго. Формули розрахун%
ку вартості синергії даним методом на%
ведені в таблиці 1.

Грошовий потік, викликаний синер%
гією, в даному випадку є різницею між
грошовим потоком об'єднаної компанії
та грошовими потоками компаній до ук%
ладання угоди M&A з урахуванням до%
даткових витрат на проведення проце%
дури інтеграції. В класичному випадку
він розраховуватиметься за схемою, на%

веденою в таблиці 2.
Основним недоліком оцінки синергії методами до%

хідного підходу є складність прогнозування величини та
ймовірності отримання грошового потоку.

Порівняльний підхід полягає в пошуку компаній%ана%
логів при оцінці бізнесу і схожих угод M&A при аналізі до%
цільності їх укладання.

Найчастіше в даному випадку використовуються метод
цінових мультиплікаторів — коефіцієнтів, які показують
співвідношення між ринковою вартістю підприємства або
акції і фінансовою базою. Фінансова база мультиплікатора
фактично є вимірником, який відображає фінансові резуль%
тати діяльності, до яких можна віднести прибуток, грошо%
вий потік, дивідендні виплати, виручку від реалізації тощо
[5, c. 108].

У більшості випадків для оцінки використовуються такі
мультиплікатори як ціна/валові доходи (P/R), ціна/прибу%
ток до оподаткування (P/EBT), ціна/чистий прибуток (P/
E), ціна/грошовий потік (P/CF) [5, c. 108—109].

Вибір компаній та / або угод для порівняння повинен
базуватися на схожості таких параметрів: масштаб та умо%
ви угоди M&A; галузь діяльності, регіон; вид продукції або
послуг; диверсифікація продукції або послуг; стадія жит%
тєвого циклу компанії; розміри компаній, стратегії їх діяль%
ності, фінансові характеристики тощо [5, c. 107]. За необх%
ідності до підсумкової оцінки вноситься ряд коригувань, які
дозволяють врахувати специфіку окремої угоди M&A.

Недоліком оцінки синергії в межах порівняльного підхо%
ду є те, що кожна угода M&A в основному є унікальною і
оцінка на основі схожих угод не завжди є обгрунтованою з
точки зору реального прогнозування величини синергії.

У окремих випадках ефект синергії оцінюється на ос%
нові витратного підходу як зростання вартості майнового
комплексу по мірі його комплектування створюваними або
придбаними матеріальними і нематеріальними активами до
виникнення здатності випускати рентабельну продукцію,
яка користується попитом на ринку. Синергетичний ефект
в цьому випадку проявляється в нарощуванні вартості ак%
тивів. Однак даний підхід дозволяє врахувати частково лише
одну форму його прояву — операційну синергію. До того ж
витратний підхід має обмежене застосування, оскільки не
враховує в повній мірі цінність нематеріальних активів, в
тому числі і вартість ділової репутації [6, с. 100].

Непряма вигода оцінюється після укладання угоди M&A
так:

1. Різниця між вартостями акцій об'єднаної компанії та
компаній до укладання даної угоди.

2. Зміна величини мультиплікатора Р/Е.
3. Приріст рентабельності акціонерного ка%

піталу.
При цьому варто зазначити, що за емпірич%

ними даними синергія від укладання угоди M&A
виникає не завжди. Так, компанією McKinsey
було досліджено 58 угод M&A в період 1972—
1983 рр. з метою аналізу даних, які стосуються
двох питань: 1) Чи перевищує дохід на інвестиції
вартість залучення капіталу? 2) Чи дозволяє ук%
ладання угоди досягти окремих конкурентних
переваг на ринку? За результатами досліджень,

Таблиця 1. Розрахунок вартості синергії методом прямої капіталізації доходу

Джерело: складено автором на основі [7, c. 194—195].

Таблиця 2. Схема розрахунку грошового потоку
від синергії

Джерело: складено автором.
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28 з 58 угод не пройшли ні той, ні інший тест, а
шість програм не пройшли принаймні один тест.
У результаті наступного дослідження, що охоп%
лювало 115 злиттів у Великобританії і США в
1990%і роки, McKinsey зробила висновок, що
60% угод забезпечили менший дохід на капітал
порівняно з вартістю його залучення і лише 23%
угод забезпечили надлишкові доходи. У 1999
році компанія KPMG вивчила 700 найбільш до%
рогих угод за період 1996—1998 рр. і дійшла вис%
новку, що лише 17% з них створили вартість для
об'єднаної фірми, 30% були нейтральними з
точки зору вартості і 53% знижували вартість
[4, с. 951].

За дослідженнями компанії PWC найбільш
поширеними причинами неотримання очікува%
ного синергетичного ефекту є часові затримки
у виконанні планів, переоцінка потенційної си%
нергії та економії на операційних витратах, а
також недооцінка витрат на здійснення інтег%
рації.

ВИСНОВОК
Оцінка синергетичного ефекту, отриманого внаслідок

укладання угоди M&A, у формі прямої вигоди здійснюєть%
ся в переважній більшості методами дохідного підходу. Ос%
новною перевагою даної групи методів є те, що вони базу%
ються на оцінці потенціалу генерування додаткових доходів
та / або економії витрат внаслідок інтеграції компаній, що з
точки зору інвестора (або власника) є ключовим для прий%
няття рішення про укладання угоди M&A. Рідше величина
прямої вигоди оцінюється методами порівняльного підхо%
ду, недоліком якого є унікальність кожної укладеної на рин%
ку угоди та важкість з огляду на це пошуку аналогів. Мето%
дами витратного підходу здійснювати оцінку синергії не до%
цільно, оскільки він лише частково враховує тільки один її
вид — операційну, а також не враховує ринкову вартість не%
матеріальних активів. Непряма вигода оцінюється як
приріст вартості акцій або рентабельності акціонерного ка%
піталу, а також на основі зміни величини мультиплікатора
Р/Е.
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