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розвитку особистості, і пов`язана з максимізацією якісного покращення 
діяльності організації в цілому. Акцент переноситься з виробничих процесів 
на мотивацію, стимули комунікації працівників; успіху добиваються ті 
організації, філософія яких очевидна як їх працівникам і всьому персоналу, 
так і громадськості (споживачам).  
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Сутність, види та стадії злиттів та поглинань у міжнародному бізнесі 
 
Міжнародні злиття та поглинання є однією із характеристик 

глобалізації економічних систем різних країн та відіграють значну роль у 
розвитку компанії. А тому є доцільним дослідити процес злиття та 
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поглинання і мотиви компаній до здійснення такої операції. Також потрібно 
розрізняти поняття „злиття“ та „поглинання“ [1]. 

У сучасному світі існують різні види злиттів та поглинань компаній. 
Залежно від характеру інтеграції компаній злиття бувають:  

– горизонтальні – об'єднання компаній однієї галузі, що виробляють 
однакові вироби або мають спільні стадії виробництва, часто є конкурентами. 
Прикладом може бути злиття Mobil і Exxon в 1999 р. Одні з найголовніших 
причин горизонтального злиття компаній – це прагнення до економії 
масштабу, яка досягається за рахунок консолідації операцій і усунення 
дублюючих ресурсів, а також збільшення ринкової влади, так як зменшується 
кількість галузевих конкурентів і зростає розмір поглинаючої компанії; 

– вертикальні – об'єднання компаній різних галузей, які пов'язані із 
технологічним процесом виробництва готового продукту, тобто розширення 
компанією-покупцем своєї діяльності або на попередні виробничі стадії до 
джерел сировини, або на наступні – до кінцевого споживача. Так ініціатор 
злиття/поглинаня може бути наприклад постачальником або дистриб'ютором 
для іншої компанії. Наприклад, злиття гірничодобувних, металургійних і 
машинобудівних компаній.На додаток до економії, вертикальне злиття 
можезабезпечити більший контроль над виробничим процесом з точки зору 
якості або закупівельресурсів або більший контроль над розподілом готової 
продукції. Якщо ініціатор поглинання (компанія-покупець) купує компанію, 
яка cтоїть перед ним в ланцюжку створення вартості (є постачальником), то 
така транзаакція називається зворотною інтеграцією (backward integration). 
Прикладом зворотної інтеграціїє придбання виробником сталікомпанії, що 
зійснює видобуток залізної руди. Якщо ж купується компанія, яка 
знаходиться після ініціатора поглинання по ланцюжку створення вартості (є 
дистриб'ютором), то це є передовою інтеграцією (forward integration) [2]. 

– родові злиття – об'єднання компаній, що випускають взаємозалежні 
то- вари. Наприклад, фірма, що виробляє фотоапарати, об'єднується з 
фірмою, яка виробляє фотоплівку або хімреактиви для фотографування;  

– конгломератні злиття – об'єднання компаній різних галузей без 
наявності виробничої спільності, тобто злиття такого типу – це злиття фірми 
однієї галузі з фірмою іншої галузі, що не є ні постачальником, ні 
споживачем, ні конкурентом, а тому не має нічого спільного із бізнесом 
компанії, яка ініціює злиття/поглинання. Прикладом конгломерату є General 
Electric.У межах конгломерату компанії не мають ні технологічної, ні 
цільової єдності з основною сферою діяльності фірми-інтегратора. 
Профілююче виробництво такого виду об'єднання має розпливчасті обриси 
або зникає зовсім. 

Організацію типового процесу злиття або поглинання можна поділити 
на три основні фази: підготовка до злиття / поглинання, транзакція та 
інтеграція компаній, які в свою чергу включають три головні процеси 
відповідно: планування, власне укладання угоди та виконання угоди [3]. 

Основні стадії процесу злиття / поглинання представлені на рис. 1.  
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Рис. 1. Відповідність елементів механізму трансформації компаній 

стадіям процесу злиття або поглинання 
Джерело: [4] 
 
Кожна зі стадій проведення трансформації компанії має свої 

особливості й передбачає проведення ряду заходів, які ускладнюють 
формалізацію цього процесу й розрахунок ризиків при проведенні 
трансформації. 

Таким чином, трансформація компанії у формі злиття або поглинання 
може вважатися завершеною лише після завершення етапу інтеграції 
компаній і повної координації й узгодження роботи оновлених команд на 
рівні ради директорів, менеджменту, службі відділів, горизонтальної та 
вертикальної взаємодії фахівців різних рівнів і підрозділів, а також 
завершення реалізації системи заходів щодо зближення різнорідних 
корпоративних культур [4]. 

Стадії процесу трансформації у формі злиття або 
поглинання 

Елементи механізму 
трансформації 

Стадія 1 Оцінка компанії, яка 
поглинається (з якою 
відбувається злиття) 

1.1 Визначення стратегії злиття/поглинання: 
‐ Короткий опис стратегії злиття/поглинання; 
‐ Пошук та інтегрування джерел збільшення вартості 
компанії; 
‐ Визначення критеріїв ефективності 
злиття/поглинання. 

1.2. Пошук компанії-мети злиття/поглинання:  
‐ Дослідження діяльності компанії-мети. 

1.3. Оцінка вартості операції злиття/поглинання: 
‐ Оцінка компанії та визначення угоди; 
‐ Визначення методу фінансування угоди; 
‐ Розробка стратегії реалізації угоди. 

Стадія 2 

2.1. Здійснення переговорного процесу: 
‐ перевірка об’єкта  злиття/поглинання; 
‐ заходи щодо нейтралізації захисту від ворожого 
поглинання. 

2.2 Фінансування угоди: 
‐ аналіз можливих фінансових стратегій; 
‐ аналіз бухгалтерських аспектів; 
‐ аналіз податкових аспектів. 

Стадія 3 

3.1 Оцінка спільності організаційної та корпоративної 
культури. 

3.2 Розробка інтеграційної моделі. 
3.3 Оцінка результатів злиття/поглинання.

Оцінка трансакційних 
ризиків 

Оцінка зіставлення 
корпоративних культур 

Оцінка ефективності процесів 
трансформації/оцінка ризиків невдалого 
завершення процесів трансформації 
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Отже, злиття – це об'єднання двох рівних між собою компаній на 
однакових умовах, а поглинання– це об’єднання двох компаній, за якого одна 
компанія купує частину активів іншої та здійснює контроль над нею. 

Залежно від характеру інтеграції компаній злиття бувають 
горизонтальні, вертикальні, родові та конгломератні злиття; залежно від 
національної приналежності виділяють національні злиття та 
транснаціональні злиття; залежно від ставлення управлінського персоналу 
компаній до угоди про злиття або поглинання компанії можна виділити 
дружні та ворожі злиття. Організацію типового процесу злиття або 
поглинання поділяють на три основні фази: підготовка до злиття / 
поглинання, транзакція та інтеграція компаній, які в свою чергу включають 
три головні процеси відповідно: планування, власне укладання угоди та 
виконання угоди. 
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Врегулювання страхових претензій  
 

Під виникненням страхової претензії слід розуміти ситуацію, за якої 
страхова компанія отримала повідомлення від страхувальника про настання 
страхового випадку, орієнтовну суму збитку та обставини події, що сталися. 

Окрім цього обов'язковим є встановлення факту вимоги 
страхувальника заплатити страхове відшкодування. 

Фіксація страхової претензії має бути здійснена в письмовому вигляді, 


