
 
 
УДК 69.003: 658.157: 330.33.01 
 

Я. Ф. Локтіонова, 
аспірант кафедри економіки будівництва, 

Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ 
 

ПОБУДОВА ІНТЕГРОВАНОГО МУЛЬТИПЛІКАТОРА 
ВАРТОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА З 

ВРАХУВАННЯМ ЙОГО СПРОМОЖНОСТІ ПРОТИСТОЯННЯ 
РИЗИКАМ 

 
Y. F. Loktionova, 

postgraduate student of the Department of Economics of Construction,  
Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv 

 
CONSTRUCTION OF AN INTEGRATED MULTIPLIER OF THE VAL UE OF A 
CONSTRUCTION ENTERPRISE, TAKING INTO ACCOUNT ITS AB ILITY TO 

WITHSTAND RISKS 
 
Стаття присвячена розгляду поняття «інтеграція», аналізу особливостей і переваг 
створення інтегрованих об'єднань у будівельному виробництві. Встановлено чинники 
зовнішнього і внутрішнього впливу на сучасний стан будівельного комплексу України. 
Обґрунтовано послідовність процесу формування об'єднання будівельних підприємств. 
Охарактеризовано структурні складові побудови вертикально інтегрованої структури. 
Проведено аналіз факторів, що сприяють росту кількості угод по об'єднанню, злиттю і 
поглинанню підприємств (англ. mergers and acquisitions) та динаміки активності світового 
ринку M&A. Визначено складові елементи інтегрованих бізнес-структур та  основні угоди 
про корпоративне партнерство. Виокремлено структурно-організаційний аспект 
узгодження інтересів між учасниками різних інтеграційних формувань, що включає тип 
організаційної побудови, організацію міжгалузевих зв'язків, масштаб виробничо-
господарської діяльності. Доведено, що на сучасному етапі однієї з перспективних 
стратегій розвитку будівельних підприємств, відкриття й використання нових резервів 
діяльності при побудові мультиплікатора вартості будівельного підприємства – є 
інтеграція у вигляді об’єднання, злиття і поглинання підприємств. Визначено передумови 
вирішення актуальної науково-прикладної задачи  розробки формалізованого 
інструментарію та практичних рекомендацій щодо щодо формування дієвого механізму 
протистояння ризикам як складової управління підприємствами (інтегрованими структурами)  
будівельної галузі в сучасних умовах. 
 
The article is devoted to the concept of "integration", analysis of the features and advantages of 
creating integrated associations in the construction industry. The factors of external and internal 
influence on the current state of the building complex of Ukraine are established. The sequence of 
the process of forming a union of construction enterprises is substantiated. The structural 
components of constructing a vertically integrated structure are characterized. The analysis of the 
factors contributing to the increase in the number of merger and acquisition transactions and the 



dynamics of the global market for M & A. The components of the integrated business structures and 
the main agreements on corporate partnership are determined. The structural-organizational 
aspect of coordination of interests between participants of various integration formations, which 
includes the type of organizational structure, organization of inter-branch relations, scale of 
production and economic activity is singled out. It is proved that at the present stage of one of the 
perspective strategies of development of construction enterprises, the opening and use of new 
reserves of activities when constructing a multiplier of the cost of a construction company - is 
integration in the form of mergers, mergers and acquisitions of enterprises.The preconditions for 
the solution of the actual scientific and applied task of developing the formalized toolkit and 
practical recommendations regarding the formation of an effective mechanism for confronting risks 
as an integral part of the management of enterprises (integrated structures) of the construction 
industry in modern conditions have been determined. 
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Постановка проблеми. Сучасні процеси господарювання в Україні все частіше здійснюються в рамках 
спільної діяльності груп підприємств: великих акціонерних товариств, фінансово-промислових груп, холдингів, 
інших структур асоціативного типу. Апарат управління інтегрованими структурами забезпечує розробку 
загальних стратегій і перспективних планів, налагоджує відносини субординації і координації спільної 
діяльності, взаємної участі в капіталах і відповідальності один перед одним. У рамках материнських компаній 
(штаб-квартир, центральних компаній) формуються спеціальні організаційні структури управління спільної 
(інтегрованої) діяльністю підприємств, способи проектування яких та контролю за ними відрізняються від їхніх 
традиційних моделей. 

Прискорення перетворень у навколишньому середовищі, гостра конкурентна боротьба, виникнення 
нових запитів і зміна позицій споживачів, інтернаціоналізація бізнесу, поява нових несподіваних можливостей, 
що відкриваються досягненнями науки й техніки, інтенсивний розвиток інформаційно-комунікаційних мереж, 
широка доступність сучасних технологій, підвищення ролі людських ресурсів, а також ряд інших причин 
привели до різкого зростання значення забезпечення стійкого економічного розвитку підприємств будівельної 
галузі. У сучасних умовах вітчизняні виробники повинні не тільки зосереджувати увагу на рішенні внутрішніх 
поточних проблем, але й виробляти довгострокову стратегію розвитку, що дозволяла б їм адаптуватися до 
постійних змін зовнішнього середовища. На сучасному етапі однієї з перспективних стратегій розвитку 
будівельних підприємств, відкриття й використання нових резервів діяльності – є інтеграція у вигляді 
об’єднання, злиття і поглинання підприємств. 

Основна причина значного зростання ринку злиттів і поглинань полягає в тому, що угоди злиттів і 
поглинань значною мірою і в короткі терміни здатні збільшити вартість компанії. Процеси злиття і поглинання 
виявилися, зокрема, основою сучасного могутності найбільших корпорацій. Вони забезпечують не тільки 
зростання прибутку і капіталізації компаній, а й придбання стратегічних конкурентних переваг, завоювання 
ринків [1]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Злиття і поглинання M&A- ( англ. mergers and 
acquisitions або англ. takeovers) – сукупність процесів об'єднання бізнесу (капіталу), в результаті яких на ринку 
з'являються укрупнені компанії замість декількох меншого розміру. У процесі цих угод відбувається передача 
корпоративного контролю, включаючи купівлю та обмін активів. Злиття – це інтеграція двох або більше 
господарюючих суб'єктів в одну економічну одиницю. Поглинання передбачає встановлення контролю над 
суб'єктом господарювання шляхом придбання більше 30% його статутного капіталу при збереженні юридичної 
самостійності [2]. 

Угоди по M&A проходять за трьома основними напрямками:  
• горизонтальне злиття (злиття компаній однієї галузі);  
• вертикальне злиття (об'єднання компаній однієї галузі, що спеціалізуються в різних напрямках 

бізнесу); 
• діагональне злиття або утворення конгломерату (злиття компаній з різних галузей).  
У науковій літературі [1-5] до факторів, що сприяють росту кількості угод по об'єднанню, злиттю і 

поглинанню підприємств, відносяться: глобалізація світової економіки (для багатьох підприємств боротьба за 
виживання й розвиток в умовах глобального ринку стає найважливішим стратегічним фактором, що обумовлює 
активність, у сфері злиттів і поглинань); всесвітня лібералізація економічних відносин, що знайшла відбиття в 



міжнародному праві, у національних законодавствах країн; лібералізація трансграничного руху капіталу; 
капіталізація бізнесу й приватного капіталу; зростаюча значимість високовитратної науково-дослідницької 
діяльності. 

Останні десятиріччя, з переходом економіки України на ринкові відносини, інтеграційні процеси 
знайшли активний розвиток як в нашій державі, так і в світі. Згідно з даними Bureau van Dijk (Moody's 
Analytics), глобальний обсяг і кількість угод злиттів і поглинань (M & A) в 2017 році знизилися. Всього у 2017 
році було укладено 96 082 угод на загальну суму 4,741 трлн. доларів США. Це на 8% нижче кількості угод M & 
A здійснених в 2016 році (104 559 угоди) і на 3% нижче, ніж в 2016 році за обсягом угод M & A (4,893 трлн. 
доларів США) (табл. 1.) [5; 6]. 

 
Таблиця 1. 

Динаміка активності світового ринку M&A 

Рік Кількість угод M & A 
Обсяг угод M & A 
(млн. дол. США) 

2017 96 082 4 740 969 
2016 104 559 4 892 779 
2015 109 615 5 871 017 
2014 102 746 4 811 910 
2013 92 741 3 698 861 
2012 85 325 3 329 556 

 
Обсяг і кількість угод M & A в галузі будівництва в світовому масштабі становили у 2015 р. 4 373 

угоди обсягом 328 801 млн. дол.; 2016 р. – 3 732 угоди – 193 701 млн. дол.; 2017 р.  3 506 угод – 251 044 млн. 
дол. Обсяг і кількість світових угод M & A за секторами в 2015-2017 рр. подано на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Обсяг і кількість світових угод M&A за секторами в 2015-2017 рр. 

Джерело: систематизовано автором за [4-6] 
 
Також спостерігається пожвавлення на ринку злиття та поглинання (M&A) України. Кількість угод 

M&A збільшилась майже в 2,5 рази, до 84, у порівнянні з 2015 роком. Згідно із базою даних M&A Ukraine, 
найбільша кількість угод злиття та поглинання у секторах:  

• банківських послуг (25 угод, з них 12 угод, покупцями виступають резиденти України); 
• будівництва та нерухомості (дев'ять угод, у т.ч. шість – вітчизняні інвестори); 
• аграрно-промиловий комплекс (вісім угод, з них три – українські інвестиції). 
Із точки зору ефективності необхідність злиття та поглинання банків зумовлена багатьма факторами, а 

саме ще достатньо великою кількістю діючих банків (116 на 01.02.2016), що в кілька разів більше, ніж у країнах 
Східної Європи; низькою капіталізацією вітчизняних банків порівняно із зарубіжними; низькою концентрацією 
ринку банківських послуг; відсутністю підтримки дрібних та середніх банків із боку держави у рамках 
антикризових програм. Об'єднання банківських ресурсів у результаті злиттів і поглинань породжує низку 



переваг, які дають об'єднаному банку змогу отримати істотний економічний ефект. Він проявляється у 
збільшенні частки ринку, що виражається у розширенні клієнтури банку; зниженні витрат за рахунок економії 
на масштабах, зменшенні податкових зобов’язань і більш ефективному розміщенні ресурсів; збільшенні 
прибутку через диверсифікацію продуктів і універсалізацію діяльності; диверсифікації та оптимізації 
кредитних ризиків, оптимізації організаційної та управлінської структур; виконанні нормативних вимог НБУ; 
поліпшенні репутації банку [4; 5]. 

Лідери світового будівельного бізнесу активно реалізують свої проекти в самих різних куточках 
планети. На сьогоднішній день, будівельні компанії займають солідну частку ринку (в деяких країнах цей 
показник перевищує 50%). Зокрема, німецька будівельна компанія Hochtief оголосила про покупку іспанського 
оператора платних доріг Abertis. Сума угоди склала $ 41,7 млрд. 

В агробізнесі за попередніми оцінками в Україні функціонують 60 великих агрохолдингів, більшість з 
яких не виділені в окремий бізнес. Вони контролюють понад 6 млн. га, або близько 24% ріллі, і є найбільшими 
виробниками зернових і технічних культур. Найбільшими агрохолдингами є такі, що використовують від 100 
тис. до 500 тис. га орних земель. 

Зокрема, у розрізі світового обсягу угод M&A частка України становить лише 0,09 %. У географічній 
структурі українського ринку M&A найбільшими інвесторами є Кіпр (7,1 %), Російська Федерація (6,0 %), а 
також Канада, Швейцарія, Австрія (по 3,6 %). 

Визначення мотивів, які спонукають компанії до здійснення угод злиття та поглинання є одним з 
найважливіших питань при прийняті рішення про їх доцільність. Виділимо основні мотиви злиття та 
поглинання:  

1. Економія, що обумовлена масштабами – досягається тоді, коли серденя вартість витрат на одиницю 
продукції знижується по мірі збільшення об'єму виробництва. Одне з джерел такої економії полягає в розподілі 
постійних витрат на більшу кількість одиниць продукції.  

2. Взаємодоповнюючі ресурси. Деякі компанії мають у своєму розпорядженні взаємодоповнюючими 
ресурсами. Ці компанії після об'єднання будуть коштувати дорожче порівняно з сумою їх вартості до злиття, 
так як кожна придбає те, чого їй не вистачало, причому отримує ці ресурси дешевше, ніж якщо б довелося 
створювати їх самостійно.  

3. Мотив монополії і ліквідації конкурентів. За злиття, перш за все горизонтального типу, вирішальну 
роль грає прагнення досягти або посилити своє  монопольне становище. Антимонопольне законодавство 
обмежує злиття та поглинання з явними намірами підвищити ціни. Інколи конкуренти можуть бути придбані і 
потім закриті, тому що вигідніше викупити їх та усунути цінову конкуренцію.  

4. Взаємодоповнюваність у сфері інновацій. Вигоди від злиття можуть бути отримані у зв'язку з 
економією на високовартісних роботах по розробці нових технологій і створенню нових видів продукції, а 
також на інвестиціях в нові технології і нові продукти. Одна компанія може мати гарних дослідників, 
інженерів, але не забезпечена відвідними виробничими потужностями, мережею реалізації. Інша компанія може 
мати канали збуту, але не мати інновацій.  

5. Вільні ресурси. Компанія створює великі потоки грошових коштів та направляє залишки на 
придбання акції інших компаній.  

6. Розширення географії впливу, що дозволить вийти на нові ринку збуту, коли можливості 
традиційного ринку вичерпані. Крім цього, ставши транснаціональною компанія знижує свою схильність до 
локальних політичних та економічних ризиків.  

7. Усунення неефективності і підвищення якості управління. Злиття та поглинання компаній можуть 
ставити своєю метою досягнення ефективності  управління, що означає, що управління активами однією із 
компаній було неефективним, а після злиття її активи стають у більшій мірі керованими.  

8. Забезпечення економічної безпеки та підсилення ринкових позицій. Мотив забезпечення безпеки( в 
тому чисті економічної – з точки зову поставки сировини та продажу готової продукції та цін на них) слугує 
обґрунтуванням до вертикальної інтеграції.  

9. Різниця у ринковій ціні компанії та вартості її заміщення. Простіше купити діюче підприємство, аніж 
будувати нове. Це доцільно, коли ринкова оцінка майнового комплексу компанії – цілі менше за вартість заміни 
її активів.  

10. Виведення капіталу за кордон. В українській практиці, у якості міри забезпечення безпеки капіталу, 
є характерним також мотив виведення грошей за кордон, ширмою для якого є угоди злиття та поглинання.  

11. Податкові мотиви. Компанії з надвисокими прибутками, що несе велике податкове навантаження, 
може придбати компанію з податковими пільгами.  

12. Диверсифікація виробництва. Диверсифікація допомагає стабілізувати потік доходів, що є вигідним 
і працівникам компанії, і постачальникам, і споживачам( через розширення асортименту товару та послуг). 

13. Зниження витрат на фінансування (операційна синергія). Для об'єднаних компаній запозичення 
коштує дешевше, чим кожній з них окремо.  

14. Особисті мотиви менеджерів. Керівники можуть розглядати поглинання не як спосіб забезпечення 
приросту ринкової вартості бізнесу, а як засіб задоволення особистих амбіцій, що полягають у прагненні 
керувати більшою компанією, або як засіб підвищення власного матеріального добробуту. 

Розглядаючи більш глибоко питання бізнес-інтеграції, доцільно провести семантичний аналіз понять 
«інтеграція», «інтегрована структура бізнесу», «інтегрована бізнес-структура» та ін. 



Формування життєздатних економічних структур, що забезпечують ефективне функціонування 
економіки, вкрай важливо для подальшого розвитку економічної системи і соціально-економічних зв’язків. 
Форми таких структур можуть бути дуже різні, але сьогодні їх сутність зводиться, головним чином, до 
інтеграції і партнерства. Інтеграція (від лат. integratio – відновлення, заповнення; від integes – цілий) – стан 
зв’язаності окремих частин, що диференціюються, і функцій системи в ціле, а також процес, що веде до такого 
стану. Партнерство – форма співпраці компаній, не закріплена в установчих документах, а підтримувана 
фактично на основі угоди про корпоративне партнерство [1, с. 16]. А поняття «корпорація» у перекладі з 
латинської даний термін трактується як співтовариство. У відповідності до словника іноземних слів, корпорація 
визначається як суспільство, союз, група осіб, що об'єднується спільністю професійних інтересів [2, с. 33]. 

Інтегровані бізнес-структури або структури бізнесу з’являються в результаті корпоратизації 
підприємств (організацій) за допомогою різних схем, серед яких науковці виділяють [4]:  

• ієрархічних змін; 
• приєднання; 
• злиття (поглинання); 
• фінансово-промислової групи (ФПГ); 
• дочірня (філіальна); 
• холдингова; 
• асоціації (союзу). 
Отже, з одного боку, інтегровані бізнес-структури становить цілісне бізнесове утворення, що керується 

з єдиного центру. Інтегрована бізнес-структура – це єдина структура і, як будь-яке підприємство (компанія), 
вимагає організованої та скоординованої структури управління. З іншого боку, це є об’єднанням підприємств і 
організацій, а структура управління ними напряму залежить від того, що знаходиться в основі цього об’єднання 
– складові елементи або типи зв’язків між ними (рис.2). 

 



 

Форма Вид  
 

ОБ'ЄДНАННЯ 
ПІДПРИЄМСТВ 
(ЮРИДИЧНИХ 

ОСІБ) 

Господарська організація, утворена у складі двох або більше підприємств (юридичних осіб) з метою 
координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних 
завдань.  

Договірне об'єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що 
об'єдналися шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку 
спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об'єднання учасниками 
фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників асоціації. 

 
АСОЦІАЦІЯ 

 
КОРПОРАЦІЯ 

Договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів 
підприємств, що об'єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання 
діяльності кожного з учасників органам управління корпорації 

 
КОНСОРЦІУМ 

Тимчасове статутне об'єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської 
мети (реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проектів тощо).  

 
КОНЦЕРН 

Статутне об'єднання підприємств, а також інших організацій, на основі їх фінансової залежності від одного 
або групи учасників об'єднання, з централізацією функцій науково-технічного і виробничого розвитку, 
інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності. 

ХОЛДИНГОВА 
КОМПАНІЯ 

ІНШІ 
ОБ'ЄДНАННЯ 

ПІДПРИЄМСТВ 

Господарюючий суб'єкт, який володіє контрольними пакетами акцій дочірнього підприємства 
(підприємств). Між холдинговою компанією та її дочірніми підприємствами встановлюються відносини 
контролю-підпорядкування 

Союзи, спілки, асоціації підприємців тощо 

Рис. 2. Організаційні форми об’єднаних підприємств 



Організаційні форми інтеграції підприємств в науковій літературі розглядаються по-різному. Так, 
об’єднання розглядається як система урегульованих у законодавстві трьох типів відносин: 

- відносин, що виникають в середині підсистеми «засновників/учасників» між її системно-
структурними елементами – засновниками/учасниками з приводу створення, функціонування та припинення 
господарського товариства як організації;  

- відносин, що виникають в середині підсистеми «юридична особа» з приводу взаємодії її 
структурних елементів – правоздатність, правовий режим майна, порядок управління;  

- відносин, що виникають між названими підсистемами з приводу функціонування та припинення 
господарського товариства, як юридичної особи, включаючи межи і порядок відповідальності.  

Відповідно структурно-організаційний аспект узгодження інтересів між учасниками різних 
інтеграційних формувань включає наступне: 

По-перше, визначення типу організаційної побудови: з «твердою» централізацією (холдинги), з 
«м'якою» централізацією (фінансово-примислові групи), децентралізовані (союзи, асоціації), змішані 
(кооперативи). 

По-друге, організацію міжгалузевих зв'язків: одне – або багатогалузеві структури. Як правило, 
багатогалузеві інтеграційні структури є багато продуктовими, орієнтовані на охоплення великої кількості 
сегментів внутрішнього або зовнішнього ринку. 

По-третє, визначення масштабу виробничо-господарської діяльності: регіональні, міжрегіональні, 
транснаціональні. Створення інтеграційних структур може відкрити суб’єктам господарської взаємодії шлях 
до розширення внутрішньо-регіонального ринку, вихід на міжрегіональні або міжнародні ринки.  

По-четверте, спрямованість ініціювання створення «зверху до низу» (за рішенням органів влади), 
«знизу нагору» (з ініціативи учасників). При цьому, якщо ініціатором створення інтеграційної структури 
виступала держава, то пріоритетом в економічній меті є не одержання прибутку, а вирішення завдань 
забезпечення продовольчої безпеки, зростання аграрного виробництва, залучення позабюджетних коштів і 
т.п., або соціальна мета. 

По-п'яте, спрямованість інтеграції: вертикальна та горизонтальна, пряма і зворотна, прогресивна та 
регресивна, конгломеративна, а також змішані форми інтеграції, які поєднують в собі як горизонтальну, так 
і вертикальну інтеграції одночасно. 

Як показує аналіз літературних джерел, інтеграція компаній може переслідувати різні цілі та 
відповідати різним стратегічним намірам і, відповідно, мати різні наслідки. Іноді для досягнення 
інтеграційних цілей необов’язково залучати до процесу інтеграції усю компанію цілком, а досить 
інтегрувати тільки окремі елементи (структурні підрозділи) бізнесу (наприклад, фінансові, юридичні тощо). 
Оптимальний рівень інтеграції залежить як від стратегічних намірів, так й від характерних особливостей 
організацій – учасниць інтеграції.  

Не виключені і відповідні зміни в організаційних структурах ІБС, оскільки з плином часу стратегії 
змінюються. Зокрема, для визначення якості організаційних структур будь-якого типу найбільш важливі 
такі їх характеристики:  

- системний підхід;  
- оптимальне поєднання централізованого керівництва і самоврядування на місцях;  
- чітке визначення функцій, обов'язків і прав кожної зі складових частин структури;  
- максимальне скорочення часу проходження інформації від вищого керівництва до безпосередніх 

виконавців;  
- створення механізму швидкого реагування організації на зміни у виробництві та попит на 

продукцію, що випускається;  
- надання повноважень на вирішення питань у кожному конкретному випадку тому підрозділу, який 

має у своєму розпорядженні найбільшою інформацією з даного питання;  
- широке застосування колективних форм організації управління;  
- пристосування окремих підрозділів апарату управління до всієї системи і системи в цілому до 

зовнішнього середовища. 
Можна зробити висновок, що кожна з форм інтеграції відрізняється рядом переваг і недоліків. Так 

до основних можна віднести (рис. 3). 
 



 
 
Необхідно враховувати, що інтеграційна діяльність, як формування нових інтегрованих структур 

пов'язана з різними видами ризиків, які мають свою специфіку виникнення, прояву, аналізу, оцінки та 
управління. Для прийняття оптимальних управлінських рішень за умов невизначеності майбутніх 
результатів потрібно розглядати особливість та своєрідність різновидів ризику, враховувати вірогідність 
критичних ситуацій, які впливають на ступінь ризику, що зумовлює необхідність здійснення повного та 
ґрунтовного аналізу ризику (табл. 2). 

 
Таблиця 2. 

Ризикові ситуації для різних суб’єктів інтеграції 
Суб'єкт інтеграції Характерні ризикові ситуації 

Компанія, що є  
ініціатором 

інтеграці 

Помилковий вибір напряму розвитку компанії; неадекватне визначення  необхідної міри 
зв'язку між компаніями; хибний вибір цільового об'єкту покупки, стратегічного партнера 
для інтеграції (злиття); некоректна оцінка привабливості підприємства, відсутність чітких 
уявлень про стан компанії-мети; переоцінка вартості компанії-мети; придбання фінансово 
неспроможного підприємства; помилки у визначенні ціни угоди; недооцінка обсягу 
додаткових інвестицій; зайві витрати на процес інтеграції; погіршення умов 
кредитування; помилки в процесі переговорів, які призводять  до  збільшення вартості, 
зниження лояльності менеджменту компанії-мети, втрати зацікавленості акціонерів у 
закінченні угоди, протидії угоді з боку менеджменту компанії; опір трудового колективу 
змінам, що відбуваються; пред'явлення вимог кредиторами про дострокове виконання 
зобов'язань; падіння курсу акцій компанії на ринку; послаблення позицій на ринку та 
погіршення фінансового стану до завершення процесу інтеграції; неотримання дозволу на 
інтеграцію у результаті невідповідності вимогам антимонопольного законодавства тощо 

Цільова  компанія 

Падіння курсу акцій компанії на ринку; погіршення ринкових позицій та фінансового 
стану на період до завершення процесу інтеграції; неможливість використання 
додаткових каналів отримання доходу; збитки від зміни дивідендної політики нової 
компанії; встановлення невигідного курсу обміну акцій; порушення прав акціонерів; 
втрата статусу співвласника незалежної компанії; звільнення персоналу тощо. 

Переваги  Недоліки  

Інтеграційні перспективи 
 

- економія на операційних витратах за 
рахунок об’єднання служб 
маркетингу, обліку, збуту; 
- економія за рахунок ефекту 
масштабу; 
- економія за рахунок створення 
нової, більш ефективної системи 
управління, що використовує 
інноваційні технології; 
- доступність фінансових ресурсів, 
економія за рахунок зміни джерел 
фінансування, вартості фінансування 
та інших вигод 

- існуюча тенденція до зростання 
пропорції постійних витрат;  
- ризик проходження межі 
оптимального розміру бізнесу, за 
яким слідує не зростання 
ефективності, а її зниження;  
- ризик втрати гнучкості та 
динамізму при зміні технології і 
попиту; 
- управлінські ризики і 
бюрократизація, до яких може 
призвести ускладнення структури 
управління 
 

Рис. 3. Основні переваги і недоліки інтеграційних форм. 



Суб'єкт інтеграції Характерні ризикові ситуації 

Новостворена 
інтегрована 
структура 

Зменшення ефективності угоди в результаті недоліків процесу проведення інтеграції; 
падіння курсу акцій компаній на ринку; послаблення позицій на ринку та погіршення 
фінансового стану після завершення процесу інтеграції; зниження капіталізації об'єднаної 
компанії, у порівнянні з сумарною капіталізацією її окремих частин; перерозподіл 
корпоративного контролю на користь осіб, які незацікавлені в ефективному 
функціонуванні компанії; втрата персоналу та/або зниження його лояльності, зменшення 
продуктивності праці; опір трудового колективу змінам, що відбуваються; зниження 
якості виконання бізнес-процесів, що призводить до зменшення операційної 
ефективності; антагонізм корпоративних культур та систем управління; технологічна 
несумісність інформаційних систем або необхідність великих витрат на інтеграцію 
інформаційних технологій компаній, що об'єднуються; конфліктність (технологічна 
несумісність) об'єднаних виробничих систем (потенціалів), що викликано специфічністю 
виробничих та фінансових циклів; конфлікт цілей, спричинений особливостями кадрової, 
інвестиційної, фінансової, інноваційної політик суб'єктів об'єднання; поява негативного 
іміджу як окремого суб'єкта інтегрованої структури, так і всієї системи; зменшення 
клієнтської бази, неможливість залучити нових партнерів або втрата існуючих партнерів, 
що зумовлено специфічністю відносин з постачальниками та покупцями; збільшення 
сукупного розміру податкових платежів; зниження середньої норми прибутку; погіршення 
можливостей кредитування; збільшення вартості залучених засобів; ускладнення 
розміщення цінних паперів; зменшення загального грошового потоку; виникнення 
негативного ефекту від масштабу; помилковий вибір напряму розвитку інтегрованої 
компанії; анулювання інтеграційної угоди (угоди злиття/поглинання) у разі 
невідповідності вимогам антимонопольного законодавства тощо. 

 
Також, при інтеграції будівельних підприємств у силу вступають додаткові фактори, тому що цей 

крок породжує ситуацію невизначеності: неясно, як буде виглядати стратегія нового підприємства і яким 
способом може бути використаним синергетичний ефект, нерідко зв’язаний з перспективою об'єднання. 
Перед всіма можливими групами інтересів виникає множина питань: які співробітники, постачальники, 
збутові канали будуть затребувані; як зміниться структура оплати праці й податкових виплат; яким буде 
навантаження на навколишнє середовище; які можливості розвитку отримають окремі співробітники тощо. 
Якщо менеджмент поєднуваних підприємств не хоче ризикувати у зв'язку з тим, що стурбовані 
співробітники, клієнти або постачальники перейдуть до конкурентів (часто це кращі партнери, які можуть 
скористатися більше вигідними альтернативами та розв'язати таким чином проблему невизначеності), то він 
повинен переконати всі зацікавлені сторони у вірогідності обіцянок даних при оголошенні рішення про 
інтеграцію. 

Також, в інтеграційних об’єднаннях ключову роль в системах контролю відіграють інформаційні 
системи та комунікації, оскільки вони створюють звіти, що включають, фінансову інформацію, а також 
інформацію щодо операційної діяльності та дотримання процедур і законодавства, яка дозволяє розвивати 
та управляти бізнесом. У більш широкому сенсі ефективна комунікація має забезпечити інформаційні 
потоки вниз і вгору у всій організації. Наприклад, типові процедури для повідомлення співробітниками 
підозр у шахрайстві тощо. З огляду на те, що на сьогодні переважна більшість компаній запровадили 
інформаційні системи різного роду (на основі різних пакетів програм), то виникає ризик ідентифікації однієї 
інформації різними системами, тому увага має приділятися процесу підготовки інформації та контролю за 
якістю інформації, що вводиться в загальну систему.  

При цьому необхідно враховувати, якщо на підприємстві інколи частина інформації обробляється 
вручну, а частина за допомогою інформаційної системи, тому необхідно розробити спеціальні процедури, 
які б дозволили контролювати достовірність зведених форм звітності, своєчасну передачу відповідної 
інформації особам, що приймають рішення. Окрім того, слід враховувати розподіл ролей та відповідальність 
за збір і аналіз інформації, а також за передачу її за призначенням та обов’язковість виконання. Мова йде 
про те, щоб в інтегрованій будівельній організації були створені умови для безперешкодної внутрішньої 
комунікації, отримання повних і достовірних даних, їх зберігання та обробки, повноцінного інформаційного 
обміну між підрозділами і різними рівнями керівництва, а головне – для можливості здійснення перевірки та 
контролю за виконанням всіх прийнятих рішень в системі управління ризиками. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Складність організації ризик-контролінгу в 
системі управління інтегрованої будівельної організації обумовлює необхідність розробки відповідної 
референтної моделі (моделі ефективного контролю). Така модель являтиме собою сукупність логічно 
взаємозалежних процесів і функцій, для кожної з яких вказується виконавець, вхідні й вихідні документи 
або інформаційні об'єкти, а також необхідні посилання. Так, у випадку внутрішньої інтеграції об’єктами 
контролю виступатимуть окремі підрозділи або виділені філії підприємства. При зовнішній – контрагенти, з 
якими пропонується встановити партнерські угоди або здійснити злиття в нову структуру. Крім того, 
варіюватися буде й суб’єкт контролю. Він змінюватиметься від вищого керівництва одного з учасників 



інтеграції, до спеціально виділеного координаційного центра, оформленого у вигляді окремої юридичної 
особи. 

Зокрема, система управління інтегрованою будівельною організацією передбачає високий рівень 
координації й інтеграції всіх учасників, що може досягатися з допомогою контролінгу як комплексної 
системи інформаційно-аналітичної, методичної й координаційної підтримки прийняття управлінських 
рішень.  

Основні проблеми будівельних організацій: 
Будь-яка будівельна компанія, незалежно від сум свого прибутку, стикається з однаковими 

проблемами. До числа найбільш популярних з них відносяться недолік фінансування, низький рівень 
менеджменту і організації виконання робіт, технологічна відсталість. 

Деякі з цих проблем цілком можна вирішити на регіональному рівні, так як держава бере участь в 
подібних областях розвитку економіки країни. В інших випадках варто змінити політику управління 
організації, яка повинна враховувати вимоги ринку. 
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