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МЕТОДОЛОГІЯ УГОД
Під стандартні критерії Mergermarket потрапляють угоди, сума яких перевищує або дорівнює 5 млн доларів США, 
окрім придбання деяких міноритарних пакетів,  для яких застосовується вищий поріг. Якщо розмір винагороди 
не розкривається, угоди включаються на основі їх заявленої або оціночної вартості, що перевищує або дорівнює 
5 млн доларів США. Якщо вартість угоди не розкривається або немає підтверджених даних, що вона перевищує 
або дорівнює 5 млн доларів США, угода включається, якщо оборот/дохід об’єкта поглинання перевищує або дорівнює 
10 млн доларів США. Якщо не розкривається ані вартість угоди, ані дохід об’єкта поглинання, для прийняття рішення 
про включення угоди Mergermarket використовуватиме інші показники, наприклад: кількість працівників об’єкта 
поглинання; активи в управлінні вартістю понад 200 млн доларів США – для компаній з управління активами; 
розмір активів/депозитів понад 50 млн доларів США – для банків.

Задля ширшого охоплення українського ринку злиттів та поглинань до цього звіту включено деякі угоди, що не 
відповідають стандартним критеріям. Інколи після закінчення року до бази Mergermarket вносяться додаткові угоди.
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ПЕРЕДМОВА
З того часу як п’ять років тому Aequo розпочала співпрацю з Mergermarket по підготовці 
щорічного огляду ринку злиттів та поглинань, ситуація на цьому ринку в Україні суттєво змінилася  

Денис Лисенко, керуючий партнер, Aequo

Це вже п’ятий огляд українського ринку 
злиттів та поглинань, підготовлений спільно 
компаніями Mergermarket та Aequo. Перший 
огляд ми опублікували ще у 2015 році. Це був 
рік, коли ВВП України зменшився на 9,8%, що 
стало найбільшим падінням з часів глобальної 
фінансової кризи 2008 року. Фактично 2015 рік 
виявився одним із найгірших років для ринку 
злиттів та поглинань — було укладено всього 
лише 30 угод на загальну суму 138 млн євро.

З 2015 року кількість і обсяг угод стабільно 
зростали, сягнувши 80 угод на загальну суму 
1,19 млрд євро. Схоже, це найвищий показник 
для українського ринку злиттів та поглинань 
за останні роки. 

Оскільки глобальна економічна рецесія 
є невідворотною в результаті пандемії 
коронавірусу, очікується спад та значне 
переформатування ринку злиттів та поглинань. 
Тож зараз саме час проаналізувати український 
ринок злиттів та поглинань за останні роки.

У цьому виданні ми зосереджуємо увагу 
на найбільш відомих угодах та загальній 
динаміці ринку злиттів та поглинань за минулі 
п’ять років. Найпомітніші зміни мали місце в 
агропромисловому секторі та TMT/IT. Ці сектори 
в даний момент — найбільші за кількістю угод 
та серед лідерів за загальною вартістю угод.

Не дивно, що найбільш відомі угоди за останні 
роки було укладено саме в цих секторах. Одні-
єю з таких угод стало придбання саудівським 
холдингом SALIC агрохолдингу «Мрія», який 
пройшов багато етапів реструктуризації боргів 
та є однією з найбільших агропромислових 
компаній в Україні. Інша угода — придбання 
компанії «ВФ Україна»,  другого за розміром 
оператора мобільного зв’язку в Україні, азер-
байджанським холдингом NEQSOL у 2019 році.

За останні декілька років намітилась тенденція 
різкого падіння кількості та вартості угод 
зі злиттів та поглинань у фінансовому секторі. 
Велика кількість угод у фінансовому секторі 
у 2016 та 2017 роках значною мірою опинилася 
у категорії проблемних. З того часу фінансовий 
сектор України поступово відновлюється, 
і на ньому вже значно менше гравців, оскільки 
Національний Банк України провів «очищення» 
цього ринку. Після хвилі консолідації в 2018 
та 2019 роках ділова активність у сфері 
укладання угод уповільнилася.

Насамкінець, це видання детально розгляне 
сегмент прямих інвестицій, який у 2019 році 
досяг найвищого за останні десять років 
показника укладених угод за рік, а саме — 
десять публічно відомих угод. Загальна 
вартість угод з прямих інвестицій ще не 
досягла історичного максимуму, але це — 
найвищий показник з 2013 року.
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У 2019 році економіка України продемон-
струвала стабільне зростання четвертий рік 
поспіль після стрімкої рецесії у 2015 році. 
Валовий внутрішній продукт збільшився 
на 3,2%, незважаючи на менш сприятливий 
глобальний економічний клімат, зумовлений 
напруженістю у торгівлі, повільнішим 
зростанням на ринках, що розвиваються, 
та невизначеністю в європейській економіці. 

У таких умовах загальна вартість 
задекларованих угод у порівнянні 
з 2018 роком зросла на 12%, тобто до 
1,19 млрд євро – це найвищий річний 
показник, починаючи з 2013 року, хоча 
кількість угод за той самий період знизилася 
на 6%, тобто до 80 угод. Про зміцнення рівня 
довіри міжнародних інвесторів до України 
свідчить той факт, що 41% від усіх угод було 
укладено з покупцями-нерезидентами, що 
становить 86% від загальної вартості угод.

Цього року також було проведено кілька 
довгоочікуваних реформ, включаючи 
створення Вищого антикорупційного суду. 
Анбандлінг газотранспортної системи 
(ГТС) став каталізатором для укладення 
з «Газпромом» п’ятирічної угоди з транзиту 
газу на суму більш ніж 7 млрд доларів США. 
Наприкінці року уряд оголосив про плани 
приватизації від трьох до п’яти великих 
підприємств, зокрема в промисловому секторі.

Як і в інших країнах регіону, прямі інвестиції 
(private equity – PE) продовжували зростати, 
причому активними були як міжнародні, 
так і внутрішні гравці. У 2019 році було 
укладено десять угод у сфері прямих 
інвестицій, що на дві більше, ніж у 2018 році, 
а заявлена вартість угод майже потроїлася, 
з 23 млн євро до 62 млн євро.

ВСТУП

Як за кількістю угод, так і за їх загальною 
заявленою вартістю лідером став сектор 
технологій, медіа та телекомунікацій (ТМТ). 
У той час як найбільшою угодою стало 
придбання азербайджанським холдингом 
NEQSOL телекомунікаційної компанії 
«ВФ Україна» (Vodafone) за 770 млн євро, 
спостерігається також підвищена активність 
щодо придбання зростаючих технологічних 
компаній України.

У грудні 2019 року уряд попередньо погодив 
з МВФ трирічну кредитну програму на суму 
5,5 млрд доларів США. Якщо пакет фінансової 
підтримки буде остаточно затверджено, це ще 
більше сприятиме зміцненню довіри інвесторів 
і досягненню макроекономічної стабільності 
України протягом цього надзвичайно важкого 
року для світової економіки. Фонд активно 
підтримує впровадження структурних реформ 
і поліпшення умов ведення бізнесу, що також 
є сприятливим фактором для інвесторів.

На момент написання цього огляду глобальні 
і внутрішні перспективи затьмарюються 
міжнародною коронавірусною кризою, 
що внесла істотну невизначеність на 
глобальному ринку. Відкрита економіка 
України, з її міцними торговельними зв’язками 
з Європою та іншими країнами, не зможе 
залишитися неушкодженою. Однак після 
закінчення кризи і початку відновлення 
глобальної економіки, великий ринок, багаті 
природні ресурси і кваліфікована робоча 
сила України будуть і надалі приваблювати 
міжнародних інвесторів, а країна залишиться 
одним із найпривабливіших ринків злиттів 
та поглинань у Європі.

На тлі стабільного зростання ВВП український ринок злиттів та поглинань досяг 
найвищого річного показника з 2013 року. Але через безпрецедентну кризу, 
спричинену коронавірусом, у 2020 році ринкова кон’юнктура для укладання угод 
значно ускладнюється
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КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ
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ОГЛЯД ЗЛИТТІВ 
ТА ПОГЛИНАНЬ

Після декількох складних років ситуація на 
українському ринку злиттів та поглинань 
у 2019 році дещо покращилася, оскільки 
політичні та економічні процеси допомогли 
вивільнити стримуваний попит та створити 
імпульс для укладання нових угод.

Хоча кількість угод трохи знизилася, з 85 угод 
у 2018 році до 80 в 2019 році, з іншого боку, 
загальна оголошена вартість угод зросла 
на 12% до 1,19 млрд євро, що є найвищим 
показником починаючи з 2013 року. Зростає 
також активність іноземних інвесторів. У 2017 
році 74% угод було укладено з покупцями-
резидентами, тоді як у 2018 і 2019 роках 
все більше угод (45% і 41% відповідно) було 
укладено з покупцями-нерезидентами. 

Більше того, 86% загальної вартості угод 
отримано за рахунок транскордонних угод, 
що на 45 процентних пунктів більше, ніж 
у 2018 році, і на 66 процентних пунктів 
більше, ніж у 2017 році.

СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ
Найбільшою угодою року стало придбання 
азербайджанським холдингом NEQSOL 
телеком-оператора «ВФ Україна» 
за 770 млн євро. Другою за розміром угодою, 
також за участю іноземного покупця, стало 
придбання швейцарською компанією Acino 
International портфоліо прав на препарати 
первинної ланки терапії (на території України) 
у компанії Takeda Pharmaceuticals у рамках 
глобальної угоди.

«Ми побачили істотне зростання кількості 
великих угод з високими оцінками об’єктів 
придбання», – говорить Анна Бабич, партнер 
Aequo. «Було помітне збільшення інтересу 
зі сторони іноземних інвесторів».

Реформи починають давати конкретні результати, адже українська економіка 
демонструє впевнене зростання, та повертаються іноземні інвестори 

Зростання економіки України продовжилося 
і в 2019 році: за офіційними даними показник 
ВВП зріс на 3,3%, майже так само як і в 2018 
році. Таке зростання відбулося незважаючи 
на внутрішню невизначеність, обумовлену 
як президентськими, так і парламентськими 
виборами; посилення глобальних стримуючих 
факторів, зумовлених торговельною війною між 
США і Китаєм; уповільнення темпів зростання 
ринків, що розвиваються; і волатильність, 
викликану виходом Великобританії зі складу 
Європейського Союзу.

НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ  
У квітні 2019 року актор і новачок у політиці 
Володимир Зеленський несподівано здобув 
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впевнену перемогу на президентських виборах 
в Україні, перемігши чинного президента 
Петра Порошенка. На наступних 
парламентських виборах партія 
Зеленського отримала повноцінну 
парламентську більшість, причому це сталося 
вперше з часів кінця радянської епохи.

Зеленський сформував Кабінет міністрів 
у складі технократів і досвідчених міністрів 
з попереднього уряду, демонструючи певну 
незмінність політичного курсу в ключових 
питаннях. Ринки позитивно відреагували 
на нову адміністрацію, яка продовжувала 
сприйматися як налаштована на реформи 
і як така, що має політичний карт-бланш для 
посилення економічної лібералізації 
та боротьби з корупцією. У грудні 2019 року 
МВФ попередньо погодив нову трирічну 
кредитну програму для України в розмірі 
5,5 млрд доларів США у якості вотуму довіри 
до уряду і важливої віхи на шляху до реформ, 
макроекономічної стабільності і зацікавленості 
інвесторів. Угода з МВФ є особливо важливою, 
оскільки вона допоможе вивільнити хвилю 
подальшого фінансування зі сторони інших 
міжнародних донорів, включаючи Європейську 
комісію, ЄБРР, ЄІБ і Світовий банк, чиї кредитні 
лінії залежатимуть від рішення Фонду.

Під час президентства Зеленського та його 
попередника Україна здійснила низку 
законодавчих змін, пов’язаних із висунутими 
МВФ умовами, включаючи створення Вищого 
антикорупційного суду та реформування 
Генеральної прокуратури.

«У 2019 році на ринку спостерігався 
несподівано позитивний настрій», – говорить 
Денис Лисенко, керуючий партнер Aequo. 
«Ми помітили значний приплив портфельних 
інвесторів в українські державні та квазі-
державні облігації, а також кілька угод 
зі злиття та поглинання, які було ініційовано 
або успішно завершено в другій половині 
року».

У березні 2020 року Зеленський здійснив 
несподівані перестановки в уряді, призначивши 
прем’єр-міністром підприємця і колишнього 
голову обласної адміністрації Дениса Шмигаля, 
після чого було також призначено нових 
міністрів економіки та фінансів. Такі зміни 
викликали певну стурбованість аналітиків через 
відставку декількох шанованих реформаторів, 
а також через те, що деякі ключові посади 
залишилися тимчасово вільними. Окрім цього, 
час для таких змін був обраний не дуже 
вдало, з огляду на зростання економічних 
ризиків пов’язаних із глобальною пандемією 
коронавірусу. 

Проте, Шмигаль пообіцяв «ще кращі і швидші 
реформи» та взаємодію з МВФ, і деякі 
аналітики вважають, що ці зміни допоможуть 
уряду пришвидшити прийняття законодавства, 
яке вимагається фондом для остаточного 
затвердження пакету фінансової підтримки. 
Передусім це стосується законодавства, 

Злиття та поглинання в Україні за 2010–2019 рр.
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“У 2019 році на ринку були неочікувано 
оптимістичні настрої. Ми помітили 
значний приплив портфельних інвесторів 
в українські державні та квазі-державні 
облігації, а також кілька угод зі злиття 
та поглинання, які було ініційовано або 
успішно завершено в другій половині року”.

Денис Лисенко, Партнер, Aequo.

Частка злиттів та поглинань нерезидентами за кількістю угод

яке забороняє колишнім власникам банків, 
націоналізованих або ліквідованих під час 
нещодавнього «очищення ринку», повернути 
їх бізнес або отримати компенсацію. 
По суті, пакет фінансової підтримки МВФ 
є необхідним для України з огляду на потребу  
в зовнішніх запозиченнях і зростаючі ризики 
на глобальному ринку. Очікується, що уряд 
продовжить реформи, принаймні після того, 
як мине поточна пандемічна криза.

НЕВИКОРИСТАНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
Оновлений пакет фінансової підтримки 
від міжнародних партнерів у поєднанні 
з відповідною програмою законодавчих 
змін має допомогти розкрити економічний 
потенціал України у середньостроковій та 
довгостроковій перспективі. Серед особливо 
перспективних секторів економіки –
енергетика,  де анбандлінг ГТС допоміг 
Україні укласти нову угоду про транзит газу 
з «Газпромом», а одні із найпривабливіших 
зелених тарифів у Європі зумовили сплеск 
інвестицій у відновлювані джерела енергії. 
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На додаток до великого сектору аутсорсингу в 
Україні сектор інформаційних та комунікаційних 
технологій (ICT) зміг залучити глобальні 
інвестиції у галузь розробки та дослідження 
(R&D) і повинен продемонструвати стійкість до 
кризи Covid-19. Криза також вивела на перший 
план важливість збереження продовольчих 
поставок, що може принести користь Україні як 
одній зі світових житниць. Про стрімкий розвиток 
сектору інфраструктури свідчить залучення 
Україною міжнародних інвесторів до галузі 
розвитку  та управління портами.
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5 РОКІВ УГОД НА РИНКУ M&A

ЛЮТИЙ 2015 
МВФ погоджує надання Україні 
позики на суму 17,5 млрд доларів 
США протягом чотирьох років. Ця 
угода передбачає наступні умови 
для України: скорочення витрат, 
реструктуризація банків і посилення 
боротьби з корупцією. Пакету 
фінансової підтримки передували 
глибока рецесія у 2014 році і падіння 
гривні на 50% лише за два дні 
у лютому 2014 року.

ТРАВЕНЬ 2015 
Національна рада реформ схвалює 
Комплексну програму, метою якої 
є розвиток фінансового сектору 
та вдосконалення повноважень 
регуляторів. 

ЛИПЕНЬ 2015
Turkcell придбав 45% акцій 
мобільного оператора «Астеліт», що 
на 100% належав компанії «СКМ» 
Ріната Ахметова, оскільки турецька 
телекомунікаційна компанія мала 
намір отримати частку на ринку, 
а бізнес Ахметова відчував напругу 
від конфлікту на сході України. 

ЛИПЕНЬ–СЕРПЕНЬ 2015
Фонд гарантування вкладів фізичних 
осіб та іноземна інвестиційна компанія 
NCH Capital придбали ПАО «АСТРА 
БАНК», що стало першим продажем 
неплатоспроможного банку. Через 
місяць Фонд гарантування вкладів 
фізичних осіб та ТОВ «Український 
Бізнес Груп» придбали АТ «РВС Банк», 
який було створено у якості власника 
активів неплатоспроможного банку 
ПАТ «Омега Банк». 

ВЕРЕСЕНЬ-ЖОВТЕНЬ 2016
Набуває чинності судова реформа, 
що передбачає створення нового 
Верховного Суду. 

СІЧЕНЬ 2017
Створено Вищу раду 
правосуддя,  до повноважень 
якої входить номінування 
кандидатів на посади суддів. 

ЧЕРВЕНЬ 2017
Холдинг «Кернел» завершив 
придбання компанії «Українські 
аграрні інвестиції» (УАІ) за 
155 млн доларів США. Угода 
відповідає стратегії «Кернел» 
зі збільшення земельного 
банку. Ця угода є прикладом 
відновлення активності 
на ринку злиттів і поглинань 
в Україні та демонструє потенціал 
агропромислового комплексу. 

ЛИПЕНЬ 2017
Ратифікація Угоди про 
асоціацію України з ЄС. 
Значна частина угоди про 
асоціацію вже діє, але 
ратифікація підтверджує 
зв’язки між Україною та ЄС, 
а також відкриває шлях до 
«поглиблення політичних 
та зміцнення економічних 
зв’язків» та поступового 
наближення Києва до політики 
ЄС у сфері оборони та безпеки. 

ГРУДЕНЬ 2016 
Уряд націоналізує «Приват 
Банк» після виявлення дефіциту 
капіталу в розмірі 5,5 млрд 
доларів США та скандалу 
з кредитуванням.

СІЧЕНЬ 2016 
Український фонд «Відродження» 
Джорджа Сороса придбав 
частку у технологічній компанії 
Ciklum, продемонструвавши 
інвестиційний потенціал України 
після кризи.   

ЧЕРВЕНЬ 2016 
Верховна Рада України приймає 
зміни до Конституції щодо 
реформи судової системи.
Зміни передбачають створення 
трирівневої системи судів та нові 
антикорупційні правила 
для суддів.

ЖОВТЕНЬ 2016
Група UniCredit завершила продаж 
«Укрсоцбанку» на користь «Альфа-
Банку» в рамках угоди на суму 
в 281 млн євро, що свідчить про 
відновлення ринку M&A в Україні. 
UniCredit набуває частку в 9,9% 
у ABBH, яка є материнською 
компанією «Альфа-Банку»

Ми розглядаємо ключові події – політичні, економічні та регуляторні – 
на ринку злиттів та поглинань в Україні за останні п’ять років
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ЧЕРВЕНЬ 2018
Набирає чинності новий закон 
про товариства з обмеженою 
відповідальністю (ТОВ). Закон 
істотно модернізує, уточнює 
та посилює правову базу, що 
регулює діяльність ТОВ. Його 
положення включають в себе 
можливість примусового 
виконання корпоративних 
договорів (акціонерних угод);
зняття обмежень щодо кіль-
кості учасників; також закон 
впроваджує наглядову раду 
у якості органу управління ТОВ.

ЛЮТИЙ 2019
Послаблено валютне регулювання.
Лібералізація покликана полегшити вільний 
рух капіталу та зміцнити інвестиційне 
середовище. Нове законодавство спрощує 
процеси, включаючи отримання кредитів 
від нерезидентів, уточнює які платежі 
можуть здійснюватися у валютах відмінних 
від гривні та запроваджує новий ризик-
орієнтований підхід для банків, що 
займаються валютними операціями.

ТРАВЕНЬ 2019
Володимир Зеленський вступає на посаду 
після несподіваної впевненої перемоги 
на президентських виборах з результатом 
у 73% голосів у другому турі, перемігши 
чинного президента Петра Порошенка. 

ЛИСТОПАД 2019
Азербайджанська холдингова компанія 
NEQSOL за 770 мільйонів євро купує 
«ВФ Україна» (Vodafone), що стало однією 
з найбільших угод на українському 
ринку M&A. 

ГРУДЕНЬ 2019
Україна та МВФ досягли попередньої 
домовленості щодо трирічного кредиту 
в розмірі 5,5 млрд доларів США, хоча 
залишаються розбіжності з деяких питань, 
зокрема щодо закону про націоналізовані банки.

ВЕРЕСЕНЬ 2019
За сприянням МВФ, США, ЄС та G7 розпочав роботу 
Вищий антикорупційний суд. Цей довгоочікуваний 
спеціалізований суд створено для розгляду складних 
і політично мотивованих корупційних справ, з якими 
не справлялися звичайні суди.  

БЕРЕЗЕНЬ 2020 
Несподівані перестановки 
в уряді з призначенням 
прем’єр-міністром Дениса 
Шмигаля, колишнього 
чиновника і бізнесмена, 
викликали неоднозначну 
реакцію аналітиків. 
Шмигаль підтверджує 
прихильність реформам 
і проводить переговори 
з МВФ щодо можливого 
невідкладного пакету 
фінансової підтримки 
для подолання наслідків 
глобальної кризи, 
спричиненої 
коронавірусом.

ЛИПЕНЬ 2019
Партія Зеленського «Слуга народу» 
перемагає на парламентських виборах. 
Декілька ключових міністрів з 
попереднього уряду зберегли посади, а на 
низку інших посад призначено технократів.

ВЕРЕСЕНЬ 2018
Саудівська агропромислова 
та тваринницька 
інвестиційна компанія 
(SALIC) придбала компанію 
«Мрія Агрохолдинг», 
одну з найбільших 
агропромислових компаній 
України. SALIC належить 
Саудівському державному 
інвестиційному фонду, і ця 
угода є однією з декількох 
найбільших за останні роки 
угод, які інвестори з країн 
Перської затоки уклали в 
агропромисловому секторі 
Центральної та Східної 
Європи.
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ОГЛЯД СЕКТОРІВ

Огляд особливостей секторів, що роблять український ринок злиттів 
та поглинань таким привабливим

Секторальний розподіл за кількістю угод 
з 2016–2017 по 2018–2019 роки залишається 
майже незмінним, за винятком значного падіння 
кількості угод у сфері фінансових послуг: з 32% 
до 10% від загальної кількості угод. Хвиля 
консолідації і продажів активів іноземними 
і, зокрема, російськими власниками в 2016–
2017 роках, призвела до різкого зростання 
кількості угод у цьому секторі, але більшість 
з них уже завершено, внаслідок чого активність 
повернулася до свого звичайного рівня. Проте 
угоди у галузі агропромислового комплексу 
майже подвоїли свою питому частку: з 8% 
у 2016–2017 роках до 14% у 2018–2019 роках.

Загальні показники демонструють зростання 
внеску сектору ТМТ до загальної вартості 
угод: з 2% у 2016–2017 роках до 36% у 2018–
2019 роках, що значною мірою пов’язано з 
придбанням «ВФ Україна» компанією NEQSOL. 
Водночас частка угод у секторі фінансових 
послуг скоротилася з 33% до 3%. 

ТЕХНОЛОГІЇ, МЕДІА 
ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ  
З огляду на великі угоди у галузі 
телекомунікацій і низку угод в технологічному 
секторі, ТМТ є одним з найактивніших секторів 
в Україні. У 2018–2019 роках угоди у секторі 
TMT склали 22% від загальної кількості угод, 
порівняно з 12% у 2016–2017 роках. Загальна 
задекларована вартість угод зросла з 22 млн 
євро у 2016–2017 роках до 810 млн євро 
у 2018–2019 роках, хоча левова частка цієї 
суми припала на одну угоду: придбання 
азербайджанською диверсифікованою 
холдинговою компанією NEQSOL телеком-
оператора «ВФ Україна» за 770 млн євро.

По суті, ця угода була найбільшою із 
задекларованих у 2019 році і стала знаковою 
подією у сфері злиттів і поглинань в Україні 

після досить складного для країни десятиліття 
перед цим. Компанія «ВФ Україна» працює 
в Україні за ліцензією бренду британської 
Vodafone Group і є одним із найбільших 
операторів мобільного зв’язку в Україні, 
який має близько 20 млн абонентів. 
Компанія NEQSOL, яка повністю належить 
азербайджанському нафтовому магнату 
Насібу Гасанову, здійснила це придбання 
через свою телекомунікаційну компанію Bakcell 
в рамках міжнародної стратегії розширення 
групи. Угоду фінансували J. P. Morgan Securities 
та Raiffeisen Bank International.

«За своєю вартістю угода щодо «ВФ Україна» 
стала найбільшою за минуле десятиліття», –
коментує Анна Бабич, яка супроводжувала 
угоду. «Це найбільша угода у галузі ТМТ 
на нашій пам’яті, а сам сектор – найактивніший 
в Україні на сьогодні».

Завдяки відносно низьким витратам, великій 
кількості кваліфікованих і багатомовних 
технічних працівників, а також вдалому 
розташуванню, Україна стала вигідним місцем 
для аутсорсингу. На даний момент галузь ТМТ 
рухається вгору ланцюгом доданої вартості, 
про що свідчить відкриття кількома великими 
міжнародними технологічними компаніями 
своїх центрів досліджень та розробки (R&D) 
в Україні для обслуговування світових 
ринків. Завдяки онлайн-сервісам, які будуть 
інтенсивніше використовуватися під час і 
після коронавірусної кризи, у 2020 році ця 
галузь, скоріше за все, продемонструє кращий 
результат, ніж більшість інших галузей.

«Більшість угод у цьому секторі є малими 
та середніми, але сукупно вони є дуже 
значними», – коментує Анна Бабич. «Це сильна 
та успішна галузь, яка орієнтована на експорт 
і є привабливою для покупців».
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Агропромисловий 
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АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
Угоди в агропромисловому комплексі 
склали 14% від загальної кількості злиттів 
 і поглинань в Україні у 2018–2019 роках, 
при цьому кількість угод подвоїлась порівняно 
з 2016–2017 роками. Угоди у цій галузі склали 
до 13% від заявленої вартості угод в країні, що
менше порівняно з 33% у 2016–2017 роках, 
коли низка великих угод у цьому секторі при-
звела до суттєвого росту їх загальної вартості.

Однак, загальна заявлена вартість залишилася 
досить стабільною: загальна сума угод 
в 2018–2019 роках склала 290 млн євро, 
порівняно з 295 млн євро в 2016–2017 роках.

Україна, яка входить до десятки найбільших 
експортерів пшениці та кукурудзи в світі, 
давно відома як «житниця» Європи. У минулому 
сезоні, що закінчився в 2019 році, країна 
виробила 75 млн тонн зернових і 19 млн тонн 
олійних культур.

Величезні площі родючих земель і доступ до 
світових ринків є очевидними конкурентними 
перевагами України. За даними агентства Ukraine 
Invest близько 70% загальної площі країни 
складають сільськогосподарські угіддя – 42 млн га, 
з яких 32 млн – це орні землі. Клімат і досвідчена 
робоча сила також є позитивними факторами 
для інвесторів. За деякими оцінками, 
до середини цього десятиліття Україна стане одним 
із трьох найбільших експортерів продовольчої 
продукції у світі. Це допоможе Україні пережити 
серйозну глобальну невизначеність, зумовлену 
коронавірусною кризою, адже очікується, 
що агропромисловий комплекс буде стійким 
в умовах економічного спаду. 

В результаті, за останні роки низку найбільших 
угод зі злиттів та поглинань було укладено в 
агропромисловій сфері. У вересні 2018 року 
Саудівська агропромислова та тваринницька 
інвестиційна компанія (SALIC) придбала 
компанію «Мрія Агрохолдинг», одну з найбільших 
агропромислових компаній України. SALIC 
належить Саудівському інвестиційному фонду, 
і угода свідчить про зростання інтересу інвесторів 
з регіону Перської затоки до агропромислового 
комплексу Центральної та Східної Європи. 
Стратегічна вигода очевидна: країни Близького 
Сходу прагнуть підвищити продовольчу безпеку 
та диверсифікувати свій інвестиційний портфель, 
а країни Центральної та Східної Європи, 
включаючи Україну, потребують міжнародного 
капіталу для стимулювання економічного 
зростання, створення робочих місць та збільшення 
експорту. Великі інвестиції також допомагають 
Україні модернізувати свій агропромисловий 
комплекс, що підвищує продуктивність та якість.

Проте розвиток агропромислового комплексу 
України протягом майже двох десятиліть 
стримувався через мораторій на продаж земель 
сільськогосподарського призначення. Заборону 
було введено з метою обмеження спекуляцій 
із сільськогосподарськими угіддями, але вона 
стримувала інвестиції, оскільки продаж землі був 
незаконним, і власники не могли використовувати 
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її в якості забезпечення. Ця заборона також 
перешкоджала приватизації величезного 
обсягу земель сільськогосподарського 
призначення, які знаходяться в державній 
власності, і частина з яких не обробляється. 
Наприкінці березня законодавець прийняв 
довгоочікуваний закон, який легалізує продаж 
земель сільськогосподарського призначення. 
Проте законом встановлено низку обмежень, 
відповідно до яких загальна площа земельних 
ділянок, які можуть перебувати у власності 
фізичної або юридичної особи, не може 
перевищувати 100 га, а іноземним інвесторам 
забороняється купувати землю, залишаючи їм 
тільки можливість довгострокової оренди. Нові 
правила набудуть чинності в липні 2021 року, 
а з 2024 року обмеження на загальний розмір 
земельних ділянок у власності однієї особи 
збільшиться до 10 000 га. 

ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ
У 2016–2017 роках найбільша частка угод 
на українському ринку злиттів та поглинань 
відбулася у секторі фінансових послуг: 
ці угоди склали третину від загальної вартості 
та кількості усіх угод на ринку. У той період 
мала місце хвиля угод, зумовлених тим, що 
російський капітал, як і деякі інші іноземні 
власники, залишали ринок, а вітчизняні 
гравці зміцнювали свої позиції. Внаслідок 
фінансової кризи 2008 року деякі європейські 
банки скоротили географію своєї діяльності 
і продали свої дочірні компанії в Центральній 
і Східній Європі. Тим часом місцеві банки, в тому 
числі ті, що належать провідним підприємцям, 
намагались нарощувати свої частку на ринку. 

У той самий час уряд і Національний банк 
України впроваджували політику консолідації 
банків та «очищення» банківського сектору, 
в результаті чого ринок скоротився з майже 
200 гравців до приблизно 75. Внаслідок 
світової фінансової кризи і внутрішньої 
рецесії в Україні в 2015 році, багато кредитних 
установ виявились неплатоспроможними на 
висококонкурентному банківському ринку, а 

у деяких установах було виявлено зловживання. 
Після виявлення дефіциту капіталу в розмірі 
5,5 млрд доларів США у грудні 2016 року уряд 
націоналізував «ПриватБанк» – найбільший 
український банк за розмірами активів. Більшу 
частину своїх кредитів банк видавав компаніям, 
пов’язаним з його власниками.

Нещодавній сплеск активності на ринку 
злиттів та поглинань на даний момент пішов 
на спад, адже гравці, що залишилися на ринку, 
намагаються інтегрувати нещодавно придбані 
активи і скористатися перевагами від відновлення 
економічного зростання. У 2018–2019 роках 
угоди зі злиття та поглинання у секторі фінансових 
послуг становили 10% від загальної кількості 
і 3% від загальної заявленої вартості усіх угод.

Придбання компанією Dragon Capital, однією 
з найбільших інвестиційних компаній України, 
у партнерстві з невідомим приватним інвестором 
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«Ідея Банк Україна», банку середнього розміру 
з головним офісом у м. Львів, за 53 млн євро 
стало найбільшою угодою у цьому секторі. 
Продавцем був польський Getin Holding, якому 
належить банк Getin, що зіткнувся з труднощами 
на внутрішньому ринку. Ця угода є прикладом 
тенденції останніх років, за якої з ринку 
виходять іноземні гравці, а місцеві інвестори 
здійснюють придбання. 

Крім того, в 2019 році канадський холдинг 
фінансових послуг Fairfax придбав український 
бізнес французького страховика AXA. 

«Ми бачимо, що такі інвестори, як Fairfax, 
заходять на ринок і зміцнюють свої позиції», – 
зазначає Денис Лисенко. «Уряд налаштований 
підготувати до приватизації великі державні 
банки, міноритарні пакети, які можуть 
потенційно зацікавити іноземних інвесторів, 
в першу чергу – міжнародні фінансові 
установи».

ЕНЕРГЕТИКА 
ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИИ
Завдяки своїм багатим вугільним родовищам 
і стратегічному розташуванню між основними 
виробниками нафти і газу Євразії та їх основ-
ними ринками збуту, Україна віддавна є цент ром 
інвестицій в сектор енергетики та природних 
ресурсів.

У 2018–2019 роках на енергетику та природні 
ресурси припадало 7% від загальної кількості 
угод і 9% від загальної задекларованої вартості 
угод, що менше, ніж у 2016–2017 роках, коли 
відповідні показники складали 14% кількості 
і 23% вартості усіх угод.

Цей сектор постраждав від конфлікту на 
сході країни, де зосереджена вугледобувна 
промисловість. Тим не менш, за останні роки 
у цьому секторі, як і раніше, укладається 
значна кількість угод.



У ВИХОРІ ЗМІН 16

«За минулий рік ми спостерігали досить 
значний приплив інвестицій в енергетичний 
сектор, зокрема, у відновлювані джерела 
енергії», – зазначає Денис Лисенко. «Компанії 
укладали контракти, в тому числі попередні 
договори купівлі-продажу електричної енергії, 
щоб скористатись зеленими тарифами України, 
які на даний момент є найвищими в Європі».

Однією з найбільш значних угод минулого 
року стало придбання стратегічним 
енергетичним холдингом «ДТЕК» мажоритарної 
частки у компаніях «Одесаобленерго» та 
«Київобленерго», операторах систем розподілу 
електроенергії в Одеській та Київській областях. 
«ДТЕК» здійснив придбання через дві свої 
дочірні компанії, одна з яких розташована 
в Україні, а інша – в Нідерландах. Продавцем 
виступила компанія VS EnergyGroup, ще один 
великий регіональний гравець на ринку 
розподілу електроенергії.

Лібералізація ринку може стимулювати 
подальшу активність. У жовтні 2019 року 
Верховна Рада прийняла закон про створення 
незалежного оператора газотранспортної 
системи, покликаний створити конкурентний 
місцевий газовий ринок і зміцнити позиції 
України в переговорах з ЄС і Росією щодо 
транзиту газу. Внаслідок цього державну 
компанію «Нафтогаз» було розділено на 
газовидобувну та газотранспортну компанії. 

Анбандлінг газотранспортної системи 
допоміг Україні укласти нову п’ятирічну угоду 
про транзит газу з російським державним 
гігантом «Газпромом» на загальну суму 
7,2 млрд доларів США. Україна не купувала 
газ безпосередньо у Росії з 2015 року, і нова 
угода є «відлигою» у відносинах між двома 
країнами та їх газовими компаніями. Вона 
передбачає, що в 2020 році «Газпром» прокачає 
через Україну 65 млрд кубометрів газу і надалі 
буде прокачувати по 40 млрд кубометрів 
кожного наступного року.

ВАЖКА ТА ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
Україна має одну з найбільших промислових 
баз у Центральній і Східній Європі, використо-
вуючи свою чисельну кваліфіковану робочу силу, 
значний внутрішній ринок і природні ресурси, 
такі як залізна руда. Низькі витрати на виробни-
цтво також зробили її конкурентоспроможною 
на європейському ринку. 

У міру того як економіка України поступово 
відновлювалася після геополітичної кризи 
2014 року, в промисловому і хімічному секторі 
спостерігалося зростання активності у сфері 
злиттів та поглинань. На частку цього сектору 
припало 7% загальної кількості злиттів і поглинань 
в 2018–2019 роках, порівняно з усього 3% 
у 2016–2017 роках. Починаючи з незначного 
рівня в 2016–2017 роках цей сектор досяг 19% 
від загальної заявленої вартості угод в 2018–
2019 роках, а загальна вартість угод досягла 
416 млн євро. Майже дві третини цієї суми було 
сформовано за рахунок придбання приватним 
інвестором Сергієм Тігіпком ЗАТ «Завод Кузня» 
(включаючи його привабливий земельний фонд 
в українській столиці) за 236 млн євро.

Хоча зміцнення курсу гривні в другій половині 
2019 року і на початку 2020 року було ознакою 
зростаючої довіри інвесторів до макроекономічних 
показників і політичних перспектив України, 
це також створило тиск на експортно-орієнтовані 
галузі, такі як металургія, підірвавши їх цінову 
конкурентоспроможність. Проте, це допомогло 
здешевити імпортні ресурси, а лібералізація на 
ринку газу позитивно вплинула на промислове 
виробництво. Станом на кінець першого кварталу 
2020 року найбільшим негативним ризиком став 
вплив коронавірусної кризи на світову економіку.

«Хорошою новиною для хімічної галузі є те, 
що ми спостерігаємо більш адекватне ринкове 
ціноутворення на основні ресурси, такі як 
природний газ», – зазначив Денис Лисенко. «Ринок, 
схоже, повільно рухається в правильному напрямку. 
У минулому році спостерігалася деяка активність 
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у сталеливарній та важкій промисловості. 
Але зниження світового попиту може призвести 
до вичікувальної позиції на деякий час».

ТОРГІВЛЯ
Торговельний сектор України має переваги 
завдяки своєму великому внутрішньому ринку, 
а також доступу до ключових європейських 
ринків. Хоча на ринку присутні європейські 
рітейлери, такі як Auchan, REWE Group і Metro, 
а також низка міжнародних виробників 
споживчих товарів, ринок залишається 
недостатньо освоєним міжнародними 
рітейлерами і продуктами. Відновлення 
економіки, починаючи з 2016 року, 
зміцнило довіру споживачів і підвищило 
їх купівельну спроможність.

На частку цього сектора припадало 13% кількості 
угод в 2018–2019 роках, в порівнянні з 12% 
в 2016–2017 роках, а його частка в загальній 
задекларованій вартості угод склала 7%, 
в порівнянні з 4% в 2016–2017 роках.

«Тенденція ревальвації валюти в другій половині 
2019 року зіграла свою роль в споживчому 
секторі, оскільки реальні доходи населення 
у певній мірі зросли», – зазначає Денис Лисенко. 
«Проте, послаблення курсу гривні в 2020 році 
може означати, що ревальвація уповільнилась».

Дійсно, глобальний спалах коронавірусу 
на початку 2020 року призвів до руху інвесторів 
в «тихі гавані»,  що послабило курс гривні 
по відношенню до долара. Тим не менш, 
довгострокові показники України щодо розміру 
ринку та перспектив зростання залишаються 
потужними.

ФАРМАЦЕВТИКА, МЕДИЦИНА 
ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ
Останнім часом сектор фармацевтики, 
медицини та біотехнологій залучив значну 
кількість угод на ринку злиттів та поглинань в 
Україні, і на нього припало 5% від загальної 

кількості угод у 2018–2019 роках, у порівнянні 
з 3% у 2016–2017 роках. За заявленою вартістю 
угод ця галузь є ще більш значущою і займає 8% 
у загальній кількості угод за попередні два роки. 

За даними місцевого фармацевтичного гравця 
«Дарниця», в період з 2010 по 2018 рік внутрішній 
ринок зростав у середньому на 18% щороку. 
Старіння населення, зростання доходів та державні 
зобов’язання у сфері охорони здоров’я стали 
стимулюючими факторами розвитку цієї галузі.

Місцеві виробники виграли як від зростання цін 
на імпортні ліки, так і від зростання експорту – 
Україна зараз продає фармацевтичні препарати 
у понад 80 країн світу. Традиційно орієнтовані 
на країни СНД експортери зараз все частіше 
звертають свою увагу на багаті ринки ЄС. 
Зростання виробництва основних лікарських 
засобів на міжнародному рівні та стрімке падіння 
цін на фармацевтичну продукцію у зв’язку із 
закінченням строку дії відповідних патентів 
про відних світових фірм також створюють 
можливості для українських фармацевтичних 
компаній.

У 2019 році швейцарська компанія Acino 
International підписала угоду щодо придбання 
у компанії Takeda портфоліо прав на препарати 
первинної ланки терапії на 30 ринках, серед яких 
Україна є одним з найбільших. Acino придбає 
права на окремі рецептурні та безрецептурні 
препарати з портфоліо компанії Takeda.
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СИТУАЦІЯ НА РИНКУ 
ПРЯМИХ ІНВЕСТИЦІЙ

У країнах Центральної та Східної Європи 
спостерігається зростання активності в 
сфері прямих інвестицій, оскільки фонди 
намагаються здійснювати інвестиційну 
діяльність в юрисдикціях, які пропонують 
вищу прибутковість, ніж розвинені ринки, але 
мають нижчий ступінь ризику, ніж більшість 
економік, що розвиваються. Будучи однією 
з найбільших держав у регіоні, Україна 
знаходиться у фокусі цієї активності. Через 
три десятиліття після падіння комунізму 
зростає кількість компаній належного 
розміру, здатних залучили прямі інваестиції, 
коли засновники-власники вирішують 
вийти з бізнесу. На ринку зростає вплив 
як міжнародних фондів, так і вітчизняних 
та регіональних гравців.

В Україні активність у секторі прямих 
інвести цій різко зросла в 2019 році, 
що відображає згадані вище тенденції 
і відновлення економіки країни. Було 
укладено десять угод у сфері прямих 
інвестицій, що на дві більше, ніж у 2018 році, 
а заявлена вартість угод майже потроїлася, 
з 23 млн євро до 62 млн євро.

Загальна вартість угод збільшилася завдяки 
найбільшій угоді – придбанню банку 
«Ідея Банк Україна» компанією Dragon Capital 
за 53 млн євро. Цей фонд також інвестував 
в розробника програмного забезпечення –
компанію Ciklum, яка була заснована 
в Україні: наразі її головний офіс 
розташований в Лондоні. До складу 
співінвесторів увійшов також AVentures 
Capital – фонд, який спеціалізується на 
інвестиціях на ранніх етапах у проекти 
у сфері дослідження та розробок в Україні 
та Центрально-Східній Європі. Активна 
технологічна галузь України, скоріше за все, 

Український ринок прямих інвестицій залишається недостатньо розвиненим. 
На тлі падіння високих показників на висококонкурентних розвинених ринках, 
український ринок має великий потенціал отримання прибутку

залучатиме все більше прямих інвестицій, за 
мірою того як стартапи будуть виростати у біз    неси 
і масштабуватимуться на міжнародному ринку.

Наслідки глобальної пандемії коронавірусу 
негативно позначаться на економіці в 2020 
році, тому очікується, що гравці у сфері прямих 
інвестицій будуть утримуватися від нових угод, 
окрім тих, які вже розпочаті, до кінця року 
(коли перспективи проясняться і оцінки 
стануть привабливішими).

«Спілкуючись з клієнтами у сфері прямих 
інвестицій, ми бачимо, що вони зберігають наміри 
інвестувати, але чекають часу, коли ціни будуть 
адекватними», – коментує Анна Бабич. «Покупці 
завершать поточні угоди, а потім дивитимуться 
в бік проблемних активів»

У 2016 році в Україні було проведено чотири угоди із залученням прямих інвестицій, проте вартість 
жодної з них не була оголошена.

Прямі інвестиції в Україні за 2010–2019 рр.
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2020 рік для України почався на позитивній ноті,
з хорошими темпами зростання, новим урядом 
та обнадійливою міжнародною ситуацією після 
укладення торговельної угоди між США та Китаєм.

Міжнародна пандемія коронавірусу погіршила 
найближчі перспективи, оскільки світова 
економіка впадає в рецесію. Рух інвесторів в 
«тихі гавані» вчергове підсилив тиск на гривню, 
знизивши їх зацікавленність в укладанні угод. 
Малоймовірно, що Україна тепер досягне 
економічного зростання на рівні 3,5%, як 
прогнозувалося Національним банком в січні.

Українські та міжнародні інвестори будуть 
сподіватися на V-подібне відновлення від 
уповільнення темпів росту. Безпрецедентні 
фіскальні та монетарні заходи, що 
впроваджуються по всьому світу, а також 
відновлення економічної активності в Китаї, 
який послабив суворі карантинні заходи 
в березні 2020 року, свідчать про те, що криза 
не повинна призвести до тривалого спаду.

ВИГІДНІ ПОЗИЦІЇ
Україна має більше шансів як впоратися з 
тимчасовим економічним шоком, так і отримати 
вигоди від глобального відновлення економіки, 
ніж це було в минулі роки. Дефіцит бюджету 
скоротився до менш ніж 2% ВВП у 2019 
році, а боргове навантаження зменшилося 
з 80% у 2016 році до трохи більше ніж 50%. 
Інфляція впала до 5%. Нова угода з МВФ або 
навіть невідкладний пакет короткострокової 
фінансової підтримки зі сторони Фонду 
зміцнили б довіру.

Уряд нового прем’єр-міністра Шмигаля 
залишається налаштованим на реформи. 
У той час як МВФ зосередив свою увагу 
на проблемному законодавстві, пов’язаному 

ДОВГОСТРОКОВА 
ПЕРСПЕКТИВА
Україна набирає обертів завдяки реформам, які впроваджувались в минулі роки. 
Якщо ці темпи зберігатимуться, то прогнози на майбутнє — оптимістичні

з націоналізованими та ліквідованими банками, 
інші закони, спрямовані на підтримку бізнесу, 
поступово приймаються парламентом.

Однією з найважливіших є реформа 
корпоративного законодавства для приведення 
його у відповідність до міжнародних – 
і особливо європейських – стандартів. Уряд 
застосовує дворівневий підхід, одночасно 
просуваючи законодавче регулювання, а разом 
з ним – необов’язкові зміни та удосконалення до 
українських правил корпоративного управління. 
Щоб уникнути розриву між законодавчими 
змінами та їх реалізацією на рівні компанії, 
що є проблемою в процесі реформування 
ринків, що розвиваються, влада працює 
з компаніями, щоб допомогти їм вибудувати 
своє корпоративне управління відповідно 
до найкращих міжнародних практик.

«Я вважаю це позитивним знаком для іноземних 
інвесторів, особливо тих, які знаходяться 
в розвинених юрисдикціях», – коментує Анна 
Бабич. «Вони можуть вийти на ринок країни, 
що розвивається, і побачити, що регулятор 
не тільки приводить її закони у відповідність 
до найкращих міжнародних практик, 
але і впроваджує реальні інструменти та ринкові 
механізми, а також встановлює орієнтири, 
які зрозумілі міжнародному інвестору»

ПРИВАТИЗАЦІЯ – ПОПЕРЕДУ
Коронавірусна криза може ще більше затримати 
довгоочікувані приватизаційні заходи в Україні, 
але напрямок руху залишається чітким. У грудні 
2019 року голова Фонду державного майна 
оголосив, що розраховує залучити близько 
500 млн доларів США в 2020 році від продажу 
трьох-п’яти великих держкомпаній, у тому 
числі Об’єднаної гірничо-хімічної компанії 
і виробника генераторів «Електроважмаш». 
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Хоча приватизація залишається проблемною 
через політичні причини і може зіткнутися 
з подальшими затримками, потенціал для 
активізації діяльності зі злиттів і поглинань 
залишається великим.

«У нас попереду кілька великих приватизацій, 
які можуть зацікавити міжнародних покупців», –
говорить Бабич. «Хоча є і велика група 
державних активів,  для яких ключовими 
будуть місцеві покупці»

Прогрес у залученні приватних інвесторів 
у національні активи вже досягнуто завдяки 
Закону «Про концесії», прийнятому в жовтні 
2019 року. У січні 2020 року було надано конце-
сії на порти Ольвія і Херсон інвесторам із Ката-
ру і грузинсько-швейцарській групі відповідно. 

Ці концесії можуть стати каталізатором 
подальших інвестицій в транспортний сектор, 
який є одним із найбільш привабливих в 
довгостроковій перспективі, враховуючи 
розміри і розташування України. Заглядаючи 
наперед, можна сказати, що сектор ТМТ як 
і раніше буде відігравати провідну роль, а 
технологічні компанії зазнають меншого 
впливу внаслідок глобальної ситуації, ніж 
більшість інших підприємств, і багато хто з 
них навіть отримає вигоду. Слабка гривня 
може виявитися стимулом для розвитку 
експортоорієнтованого виробництва, а також 
агропромислового комплексу. АПК привертав 
до себе все більшу увагу за останні кілька 
років, і очікувана лібералізація купівлі-
продажу сільськогосподарських земель 
дасть істотний поштовх цьому процесу. І хоча 
сектор торгівлі, швидше за все, зазнає спаду 
через економічну ситуацію, в довгостроковій 
перспективі великий і недостатньо освоєний 
ринок України продовжить залучати інвестиції.
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ВИСНОВОК

Відновлення економіки і реформи, що проводяться в інтересах бізнесу, підвищили привабливість 
України як великого і перспективного європейського ринку, що призвело до відносно позитивних 
прогнозів щодо злиттів і поглинань, навіть на тлі кризи, спричиненої вірусом Covid-19  

Протягом шести місяців до кінця січня 2020 
року Mergermarket відстежував 39 компаній, 
що готувалися до продажу, в порівнянні з 19 
компаніями за той самий період, але роком 
раніше. Серед цих компаній лідером став 
сектор важкої та хімічної промисловості, 
що довгий час був одним із основних 
економічних драйверів, – 12 «повідомлень 
про продаж» було здійснено щодо компаній 
в цьому секторі, що вдвічі більше, ніж у будь-
якому іншому. До приватизації готуються 
кілька великих промислових підприємств, 
серед яких Об’єднана гірничо-хімічна 
компанія та виробник електрогенераторів 
«Електроважмаш».

Друге місце посів сектор ТМТ, в якому було 
виставлено на продаж шість компаній. Цей 
сектор мав найвищі показники у рейтингу угод 
за їх вартістю в 2019 році завдяки угоді з «ВФ 
Україна», хоча багато угод у цьому секторі 
є малими і середніми, оскільки стосуються 
зростаючих технологічних компаній, які 
використовують кадровий резерв України у 
технічній сфері, вдале місце розташування 
і відносно низькі витрати. Зростання 
інноваційних технологічних компаній 
підвищує цінність цієї галузі, яка вже стала 
одним із лідерів з аутсорсингу у Європі.

Таблиця містить по чотири «повідомлення 
про продаж» у наступних секторах: 
агропромисловий комплекс, торгівля 
та фінансові послуги. Величезний 
агропромисловий сектор України вже 
декілька років генерує угоди з високою 
вартістю, але його стримує заборона на 
продаж земель сільськогосподарського 
призначення. Хоча в кінці березня 
законодавча влада схвалила часткову 

лібералізацію ринку, вона має обмежений 
вплив, оскільки встановлено, що максимальна 
площа земельних ділянок, які можуть 
перебувати у власності будь-якої фізичної 
або юридичної особи, не може перевищувати 
100 гектарів. Крім того, малоймовірно, 
що в найближчому майбутньому буде 
дозволено пряме придбання земельних 
ділянок нерезидентами. 

Теплокарта ринку M&A в Україні

* Повідомлення про продаж компаній», що відслідковувалися Mergermarket в період з 1 серпня 2019 
року до 2 лютого 2020 року.

Сектор

Кількість 
«повідомлень 
про продаж»

Важка та хімічна промисловість 12

ТМТ (технології, медіа та телекомунікації) 6

Агропромисловий комплекс 4

Торгівля 4

Фінансові послуги 4

Енергетика та природні ресурси 3

Професійні послуги 2

Перевезення 2

Фармацевтика, медицина та біотехнології 2

Разом 39
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Хоча зазначені потенційні угоди можуть 
зіткнутися із затримками і суттєвими 
проблемами у світлі глобального економічного 
спаду, викликаного кризою Covid-19, порівняно 
з попереднім роком, кількість компаній, 
виставлених на продаж, що відслідковуються 
в цьому році свідчить про здорові тенденції 
на ринку і дає деяку надію на швидке 
відновлення після кризи. 

В інших сферах Україна досягла прогресу 
у просуванні реформ. Створення Вищого 
антикорупційного суду має велике значення 
і згідно з існуючими очікуваннями має 
підвищити довіру світового бізнесу до країни.

Приватизація є повільним і політично 
мотивованим процесом в Україні, і угоди 
з продажу на великі суми можуть в 
короткостроковій перспективі призупинитися. 
Але угоди меншого масштабу вже стартували, 
і нова фінансова допомога МВФ, а також 
необхідність залучення прямих іноземних 
інвестицій після ймовірного уповільнення 
в середині 2020 року можуть виявитися 
сприятливими факторами.

Лібералізація енергетичного сектору 
виявилася дуже позитивним явищем, 
а анбандлінг ГТС допоміг укласти угоду про 
транзит газу з «Газпромом» на суму в понад 
7 млрд доларів США наприкінці 2019 року. 
Приватні оператори розподілу електроенергії 
були об’єктами угод зі злиття та поглинання, 
а інтерес до відновлюваної енергетики, де 
Україна має одні з найбільш привабливих 
зелених тарифів Європи, зростає.

Подальша реформа, ймовірно, відійде 
на задній план порівняно з боротьбою 

з коронавірусною кризою і її економічними 
наслідками в першій половині 2020 року. 
Ця ситуація демонструє деякі вразливі місця 
української економіки і підкреслює переваги, 
які принесе нова угода з МВФ. Ця угода 
може стати необхідним економічним 
стимулом, основою для відновлення 
довіри інвесторів і надати новий імпульс 
для покращення макроекономічної 
стабільності та бізнес-середовища.
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ПРОГНОЗ НА МАЙБУТНЄ: 
РИНОК M&A ПІСЛЯ 
КОРОНАВІРУСУ
Півроку тому навряд чи можна було уявити, що одна катастрофічна подія зможе раптово 
зупинити світовий ринок злиттів та поглинань. Тепер ми спостерігаємо, як пандемія коронавірусу 
майже повністю його зупинила. Сподіваємося, що це ненадовго

Анна Бабич, партнер, керівник практики 
корпоративного права та M&A

Починаючи з лютого 2020 року в Україні 
спостерігається стрімке зниження кількості 
угод. Під час карантину активність інвесторів 
перебуває на найнижчому рівні, але є надія, 
що вона відновиться після стабілізації 
ситуації в країні. 

На порядку денному стоять два важливих 
питання: як бути, якщо угоду не завершено, 
і яким буде український ринок злиттів 
та поглинань після пандемії коронавірусу?

1. ШЛЯХИ ВИХОДУ  
Для тих, кого пандемія застала на півшляху 
до завершення угоди, є два можливих 
варіанти дій. Пришвидшитись і якомога 
скоріше завершити угоду на тих самих 
умовах (або принаймні довести переговори 
до того етапу, коли відмова від угоди 
неможлива) або взяти паузу й обрати іншу 
тактику залежно від розвитку подій.

Якщо кожна сторона хоче швидко завершити 
угоду і не має сперечань стосовно її ціни, 
єдине, у чому можуть полягати складнощі, – 
це отримання погоджень від регуляторних 
органів (якщо вимагається). Тоді очевидною 
метою є якнайшвидше отримання дозволів, 
доки жодна сторона не змінила своїх намірів 
і не вирішила скористатися положенням про 
істотну негативну зміну обставин (MAC) або 
обставини непереборної сили (Force Majeure), 
якщо їх було передбачено в транзакційних 
документах. У такому разі треба включити 
режим «повний вперед» і завершити угоду 
в режимі онлайн, наскільки це дозволяють 
обставини карантину. 

Однак, якщо наміри сторони змінилися, 
необ хідно розглянути варіанти виходу із угоди. 
Вихід залежить від того, чи потрапляє пандемія 
і викликана нею економічна криза під 
визначення істотної негативної зміни обставин 
або обставини непереборної сили. 
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У зацікавленої сторони також може виникнути 
бажання повторно провести переговори 
щодо ціни, умов завершення або обсягу 
відповідальності. Оскільки в українських 
угодах положення про істотну негативну 
зміну обставин зустрічаються досить рідко, 
вийти з угоди не завжди просто. 

Насамкінець, більшість угод, які перебували 
на початковому етапі переговорів в момент 
настання кризи, було призупинено 
на невизначений термін або ж зовсім 
скасовано до кращих часів.

2. ФАКТОР РЕГУЛЯТОРА
Якщо угода потребує дозволу Антимоно-
польного комітету України (АМКУ), сторони 
можуть отримати його із затримкою, 
незважаючи на те, що закон встановлює 
чіткі часові межі. По-перше, карантинне 
законодавство надає АМКУ більше часу. 
По-друге, зі зрозумілих причин необхідні 
запити до сторін та інших осіб під час 
пандемії здійснюватимуться повільніше. 
З урахуванням цієї обставини, якщо угоду 
можна структурувати таким чином, щоб 
законно уникнути необхідності отримання 
дозволу АМКУ, і якщо його отримання 
є єдиною умовою, що розділяє підписання 
та завершення угоди, то зараз саме час 
розглянути таку можливість.

3. РІЗНИЦЯ В ОЧІКУВАННЯХ
Під час пандемії визначити ціну угоди складно. 
До того ж, в залежності від темпів відновлення 
української економіки очікування сторін можуть 
змінитися навіть ще більше. Ми спостерігаємо 
повторні переговори щодо ціни по багатьох 
багатоетапних угодах. Прогноз такий: 
те, що може бути відкладено, вірогідно, буде 
відкладено через тиск на покупців у питаннях 
збереження доходів або через зміну стратегії. 
Паузу візьмуть, скоріш за все, навіть фонди, 
що спеціалізуються на прямих інвестиціях, 
які зазвичай не відчувають обмежень у часи 
невизначеності. Вони чекатимуть на краще 

“Треба визнати, що ми вже опинилися 
в епосі віртуального укладання 
угод. Після подолання шоку бізнес 
неочікувано для себе дійшов 
висновку, що укладати угоди можна 
і без особистих зустрічей. Хто першим 
це зрозуміє, той отримує величезну 
стратегічну перевагу для себе 
і своїх клієнтів.”

Aнна Бабич, Партнер, Aequo

бачення ситуації з оцінки активів або можливість 
придбати активи дешевше. В залежності від 
конкретного випадку, продавці також можуть 
вирішити зайняти позицію вичікування кращих 
часів, якщо будуть бачити, що їх бачення вартості 
активів піддається сумніву. 

4. НАЙСТІЙКІШІ ГАЛУЗІ
Всупереч поганим новинам для одних галузей, 
пандемія стала золотим часом для інших. 
Зараз стрімкий підйом переживають сектори 
електронної комерції та певних товарів широкого 
вжитку. Ми вже спостерігаємо у цьому сегменті 
деяку активність у злиттях та поглинаннях, 
і можливо у майбутньому вона зростатиме 
ще більше. Ще один яскравий сегмент ринку 
M&A – біотехнології та охорона здоров’я – та 
галузь, що дотична до боротьби з коронавірусом. 
Насамкінець, перехід усього світу в режим онлайн 
поклав початок величезним змінам у рішеннях 
для віддаленої роботи та віддаленого дозвілля, 
які зараз виглядають як новий вид єдинорогів, 
народжений зміненим попитом покупців. 

На відміну від щасливців, такі сектори 
як готельно-ресторанний бізнес, туризм, 
авіаперевезення зазнали найбільшого удару 
внаслідок карантинних заходів. Однак навіть 
у них можуть мати місце деякі придбання 
проблемних активів або інші типи угод.  
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5. НОВІ ФОРМИ, 
МЕНШИЙ МАСШТАБ
Внаслідок проблем в економіці почнуть 
з’являтися нові типи угод. По-перше, це угоди 
з придбання проблемних активів — через 
півроку або навіть раніше. Вони можуть бути 
підкріплені реструктуризацією або державною 
допомогою стратегічним галузям. Можливо, 
ми також спостерігатимемо консолідацію 
деяких компаній, які не можуть самостійно 
пережити пандемію та бажають досягти 
життєво необхідної оптимізації витрат. 

Разом зі звичайною активністю зі злиття 
та поглинання ми, можливо, побачимо, 
що компанії шукатимуть пропозиції з 
рекапіталізації, різні форми спільних 
підприємств, а також позбавлення від 
непрофільних активів – як проблемних, 
так і «здорових» за прийнятною ціною. 

Карантин спричинить в країні збільшення 
угод невеликої вартості між резидентами 
і зменшення угод із нерезидентами. На це 
також вплине потреба перебудови ланцюгів 
постачання всередині країни або на певній 
території. 

І насамкінець, уряд може прийняти рішення 
підтримати державною допомогою галузі, 
які найбільше постраждали, наприклад, 
авіаперевезення. 

6. ЕПОХА ВІРТУАЛЬНОГО 
УКЛАДАННЯ УГОД
Треба визнати, що ми вже опинилися в епосі 
віртуального укладання угод. Після подолання 
шоку бізнес неочікувано для себе дійшов 
висновку, що укладати угоди можна і без 
особистих зустрічей. Хто першим це зрозуміє, 
той отримує величезну стратегічну перевагу 
для себе і своїх клієнтів. 

Звісно, потрібен деякий час для усвідомлення 
того, що угоду можна провести без живої 
взаємодії людей, презентації  керівництва 
компанії потенційним покупцям та зустрічей 
з акціонерами. Всі ці церемонії та кроки 
зміцнюють довіру між сторонами угоди 
і додають упевненості в її успішності. 

Відповідь на питання, як зміцнити довіру 
в добу онлайн-перемовин, ще не знайдена, 
але весь світ вже в пошуку нових інструментів 
створення довіри у віртуальний спосіб. 

7. ВЕЛИКЕ «КОЛИ?»  
Прогнозується, що спад активності продовжу-
ватиметься доки не буде більшої визначеності 
у кривій розповсюдження пандемії. Багато 
експертів вважають, що відповідь з’явиться, 
коли буде розроблено вакцину, і населення 
отримає до неї доступ. Немає сумнівів у тому, 
що на повернення до України великих угод 
піде дещо більше часу.

8. ЩО ДАЛІ?
Очевидним висновком із аналізу цього півріччя 
є те, що положення про істотні негативні 
зміни обставин та обставини непереборної 
сили стануть новою нормою в укладанні 
угод. Незабаром ми спостерігатимемо судові 
прецеденти через події, що стали причиною 
припинення або зміни деяких угод. 

У середньостроковій перспективі важливим 
результатом стане те, що компанії шукатимуть 
способи згенерувати ліквідність. Це означає, 
що продавець розглядатиме можливість 
за прийнятну ціну позбутися деяких дорогих 
підрозділів або вийти з певних бізнес сегментів. 
У довгостроковій перспективі ці кроки можуть 
змінити ринки та ключових гравців у певних 
галузях. 

9. ІННОВАЦІЇ  
Позитивною стороною цієї ситуації є те, 
що зміни, яких ми зазнали, спонукають 
нас до впровадження інновацій у сферу 
юридичних послуг та обслуговування клієнтів. 
Темпи автоматизації, бездоганне управління 
контрактами, швидкий аналіз даних, машинне 
навчання з використанням кириличного 
алфавіту та штучний інтелект в угодах M&A 
прискорюватимуться ще більше. Такі онлайн-
сервіси, як спеціалізовані інструменти для 
проведення юридичного аудиту, ефективні 
рішення для командної роботи над договорами, 
онлайн-форми, а також потужні системи 
інформаційної безпеки, стануть невдовзі новою 
нормою в галузі надання юридичних послуг.
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AEQUO – прогресивна українська юридична фірма з індустріальною спеціалізацією, 
яка об’єднує висококваліфікованих визнаних адвокатів. Пріоритетом роботи фірми 
є досягнення бізнес цілей своїх клієнтів. Значний галузевий досвід і глибоке розуміння 
бізнесу дозволяють фірмі розробляти інноваційні стратегії та ефективні рішення найбільш 
складних питань.

AEQUO надає комплексний юридичний супровід у таких сферах, як антимонопольне 
і конкурентне право, банківське та фінансове право, інтелектуальна власність, 
корпоративне та комерційне право, злиття та поглинання, оподаткування, 
вирішення спорів та міжнародний арбітраж, а також ринки капіталу.

Серед клієнтів фірми – провідні українські та міжнародні компанії і організації, зокрема 
Agroprosperis, Apax Partners, Apollo, Bunge, DuPont, EBRD, European Commission, Google, 
Inditex Group, NCH Capital, Pioneer Hi-Bred International, Samsung Electronics, Sandvik, Synthon, 
Tetra Laval, Ukrainian Redevelopment Fund, UniCredit Group, Vodafone Ukraine та ін. 

AEQUO названа найінноваційнішою юридичною фірмою року в Україні за версією 
IFLR Europe Awards 2018, юридичною фірмою року в Росії, Україні та СНД за версією 
The Lawyer European Awards 2017 та однією з найінноваційніших юридичних фірм у Європі 
згідно з FT Innovative Lawyers 2015-2019.

ПРО ФІРМУ

Денис Лисенко
Керуючий партнер
Практики M&A, 
антимонопольного 
та конкурентного права 
та оподаткування
T: +38 044 490 91 00
E: lysenko@aequo.ua

Анна Бабич
Партнер
Практики M&A,
корпоративного права 
та ринків капіталу
T: +38 044 490 91 00
E: babych@aequo.ua

КОНТАКТИ
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ПРО MERGERMARKET

Mergermarket — це унікальний, незалежний комерційний інструмент аналізу ринків 
злиттів та поглинань (M&A). На відміну від інших подібних сервісів, Mergermarket 
надає повний огляд ринку злиттів та поглинань, пропонуючи аналітичну базу даних 
із прорахунком майбутніх трендів, а також історичну базу даних.

Застереження
Ця публікація містить загальну інформацію і не є вичерпною, а також не надає фінансових, інвестиційних, юридичних, податкових чи інших професійних 
консультацій та послуг. Ця публікація не замінює професійну консультацію чи послугу, на її підставі не слід діяти, а також на неї не слід покладатися 
при прийнятті будь-якого рішення щодо інвестування або іншого рішення або дії, які можуть вплинути на Вас чи Вашу економічну діяльність. Перш ніж 
прийняти будь-яке подібне рішення, Вам слід проконсультуватися з кваліфікованим професійним консультантом. Незважаючи на те, що було докладено 
достатньо зусиль для забезпечення точності інформації, що міститься в цій публікації, не можна гарантувати її повної достовірності; ані Mergermarket, 
ані Aequo, ані будь-який з їхніх підрозділів чи афілійованих осіб, ані будь-яка інша пов’язана сторона не несе жодної відповідальності перед будь-якою 
фізичною чи юридичною особою, яка покладається на інформацію, що міститься в даній публікації, а також за випадкові або непрямі збитки, зумовлені 
помилками або відсутністю необхідних даних. Користувач покладається на такі дані виключно на свій власний ризик. Редакційний контент, що міститься 
в цій публікації, створено співробітниками компанії AcurisStudios у співпраці з Aequo.

Acuris Studios, підрозділ із організації заходів та публікацій компанії Acuris, 
пропонує низку послуг із публікації, аналітики, та організації заходів, щоб клієнти 
могли покращити визнання свого бренду та створити нові можливості для розвитку 
бізнесу серед своєї цільової аудиторії. 

Для детальнішої інформації, будь ласка, відвідайте сайт www.acuris.com/publications

За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтеся до:

Джессіка Рівз [Jessica Reeves]
Директор відділу публікацій Acuris Studios
T: +44 20 3741 1057




