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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Глобалізація у банківській системі є однією з сучас$

них форм прояву економічної глобалізації, яка набуває
значних оборотів на даному етапі розвитку. Даний про$
цес може реалізовуватись у формі злиття та поглинань
банківських установ. Значної актуальності дані проце$
си набувають у період посткризової стабілізації, а та$
кож нестабільності банківської системи в внаслідок не$
гативного впливу світової фінансової кризи. Так, масо$
вий відтік грошових коштів з депозитних рахунків
клієнтів, зростання рівня кредитної заборгованості по$
зичальників банківських установ, закриття доступу до
дешевих джерел фінансових ресурсів спричинили зро$
стання вразливості та значно посилили ризик виникнен$
ня банкрутства багатьох вітчизняних фінансово$кредит$
них установ.З огляду на це, структурна реорганізація
банків може виявитися дієвим способом стабілізації гро$
шово$кредитного ринку.
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У статті розглянуто основні переваги та недоліки злиття та поглинання банківських установ у
сучасних умовах, представлено порівняльну характеристику вітчизняних та світових наглядо�
вих вимог до процесів, що вивчаються.

In the article basic advantages and lacks of confluence and absorption of bank institutions are
considered in modern terms, comparative description of domestic and world observant requirements
is presented to the processes which are studied.
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ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ:
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ВІТЧИЗНЯНИХ ТА СВІТОВИХ
НАГЛЯДОВИХ ВИМОГ

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичні засади та практичні напрацювання щодо

здійснення угод злиття і поглинання в банківській сис$
темі України досліджуються як у світовій, так і у вітчиз$
няній науковій літературі. Окремі аспекти зазначеної
проблеми представлені в роботах багатьох зарубіжних
вчених, серед яких: Н. Антіл, О. Будицький, A. Дамодо$
ран, Т. Коллер, Т. Коупленд, Дж. Мурін, П. Роуз, B. Рут$
гайзер, M. Федотова, Р. Шамгунов, У. Шарп та інших.
Сучасні погляди на вирішення цієї проблеми представ$
лені в роботах таких українських дослідників, як:
Г. Азаренкова, М. Алексеєнко, З. Васильченко, О. Ва$
сюренко, Ж. Довгань, А. Єпіфанов, І. Івасів, К. Кірєєва,
В. Кочетков, О. Мендрул, Т. Момот, М. Савлук, І. Сало,
Н. Шевчук, Н. Шульга, О. Слободяник, Р. Тиркало та
інших.

Але, незважаючи на значну кількість наукових роз$
робок в зазначеній сфері, проблема сучасного стану
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здійснення угод злиття і поглинання
в банківській системі України поки
що залишається не вирішеною оста$
точно.Саме тому дослідження про$
блем та перспектив процесів злиття
та поглинання в банківській сфері
набуває значної актуальності та по$
требує подальших наукових розро$
бок.

Мета статті — дослідити нагля$
дові вимоги до процесу злиття та по$
глинання в банківській системі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Активізація процесу банківської
консолідації є одним з пріоритетів,
визначених Стратегією розвитку
банківської системи України, роз$
робленою Національним банком Ук$
раїни . Фактично це перше завдання
в переліку, яке називається "завдан$
ня стосовно підвищення рівня якості
та конкурентоздатності банківських
послуг". Глобальна фінансова кри$
за лише допомогла звернути увагу
на важливість питання консолідації
в банківській системі. Метою прого$
лошеної політики Національного
банку України є сприяння подальшій
консолідації в рамках доволі фраг$
ментарного банківського сектора в
Україні.

Згідно зі зарубіжною практи$
кою, категорії злиття та поглинання
іноді ототожнюються, не визначаю$
чи чітко вираженої різниці між дво$
ма термінами. У міжнародному бан$
ківському середовищі використо$
вується термін "mergers&acquisi$
tions" (M&А) [1, с. 65].

Таблиця 1. Тлумачення терміну злиття
та поглинань в зарубіжній науковій

літературі
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Таблиця 2. Переваги та недоліки злиття та поглинання
банків
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Основними носіями міжнародної інтеграції у
фінансово$кредитній сфері виступають провідні
банківські групи. Зміни, що відбуваються в світовій
економіці, стали потужним фактором прискорення та
розширення масштабів закордонної експансії, освоє$
ння нових, потенційно перспективних зон впливу,по$
силення конкурентоспроможних позицій на міжна$
родному рівні. При цьому іноземні банки, як прави$
ло, не створюють нові структури, а поглинають діючі
місцеві фінансово$кредитні організації. Міжнародні
злиття та поглинання стали одним з основних способів
здійснення стратегії розвитку банків у сучасних умо$
вах.

Систематизація підходівдо злиття і поглинань у за$
рубіжній практиці представлено у табл. 1.

Перш за все, з'ясуємо сутність термінів "злиття"
та "поглинання" у контексті банківських установ. Так,
згідно з Положенням НБУ "Про особливості реорга$
нізації банку за рішенням його власників", злиття
банків визначається як "виникнення нового банку$
правонаступника з передаванням йому згідно з пере$
давальними актами всього майна всіх прав та обо$
в'язків двох або більше банків одночасно з їх припи$
ненням" [11].

Що стосується вітчизняного законодавства, то
поняття "поглинання" не визначається, а замінюєть$
ся терміном "приєднання банків". Причому при$
єднання банківських установ визначається як "при$
пинення одного або більше банків з передаванням
ним/ними згідно з передавальним актом усіх його/
їх прав та обов'язків іншому банку$правонаступни$
ку" [11].

Таким чином, у даному випадку спостерігається не$
відповідність світових стандартів термінології та вітчиз$
няного законодавства.

Так, злиття або поглинання банків можуть прохо$
дити у різних формах в залежності від напрямків діяль$
ності установ, які об'єднуються, а саме:

— горизонтальні — об'єднаннябанків, які займають
приблизно однакові сегменти ринку;

— конгломератні — об'єднання установ, які займа$
ють різні сегменти та не пов'язані між собою техноло$
гічно.

Як і будь$який процес, злиття та поглинання ко$
мерційних банків має свої позитивні та негативні сто$
рони. У табл. 2 нами визначено основні переваги та
недоліки даних процесів стосовно вітчизняних бан$
ків.

Як бачимо, реорганізаційні процеси мають велику
кількість переваг для всіх сторін учасників угоди: для
банку$покупця, для банку — потенційного об'єкта по$
глинання, банків — рівноправних учасників злиття. Про$
те при злитті або поглинанні банків можуть виникати
різноманітні ризики, які мають можливість негативно
вплинути на дану процедуру та звести нанівець встанов$
лену мету та стратегію. Характеристика невідповіднос$
тей, що потребують вирішення при злитті банків в Ук$
раїні наведено у табл. 3.

ВИСНОВКИ
Враховуючи особливості фінансово$економічно$

го становища в Україні на даному етапі, мають бути

створені передумови для полегшення процесів реор$
ганізації банківських установ. Перш за все, потребує
удосконалення нормативно$правова база стосовно
реалізації злиття та поглинання банків. Крім того, ко$
рисним буде застосування провідного зарубіжного
досвіду стосовно стимулювання даних процесів на
вітчизняному ринку банківських послуг. Особливо
важливим є залучення зарубіжного капіталу шляхом
злиття або поглинання українських банків іноземни$
ми фінансово$кредитними установами. Це не тільки
дозволить отримати додаткові фінансові ресурси, але
й використати світовий досвід банківського менедж$
менту, провідні інновації у сфері надання банківсь$
ких послуг.

Однак, з іншого боку, не слід забувати і про
те, що активні реорганізаційні процесі банків мо$
жуть сприяти зниженню конкуренції та монополі$
зації фінансового ринку. Таким чином, слід наго$
лосити на тому, що політика Національного банку
України стосовно даної проблематики має бути
виваженою та враховувати всі негативні та пози$
тивні ефекти від злиття та поглинання банківських
установ.
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