
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра фінансів та економіки 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 «ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ КОМПАНІЙ»  

курс 5 

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)» 

Форма проведення                                      комбінована 

Тривалість проведення                               1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:                    40 балів 

Критерії оцінювання:                                  20 балів - письмова відповідь на питання, 10 

балів - тести, 10 балів – вирішення 

ситуаційного завдання 

Перелік допоміжних матеріалів: немає 

 

Орієнтований перелік питань: 

1. Охарактеризуйте ринок корпоративного контролю, назвіть його складові. 

2. Охарактеризуйте підприємство як об’єкт ринкових відносин щодо злиття та 

поглинання. 

3. Розкрийте сутність злиття та поглинання підприємства, їх характеристики та 

відмінності. 

4. Назвіть та розкрийте принципи злиття та поглинань підприємств. 

5. Наведіть класифікацію основних типів злиття та поглинань підприємств. 

6. Розкрийте питання історичного аспекту розвитку злиття та поглинання підприємств. 

7. Охарактеризуйте мотиви по зменшенню відтоків та збільшенню/стабілізації притоку 

ресурсів. 

8. Охарактеризуйте операційні, фінансові, інвестиційні і стратегічні мотиви. 

9. Надайте характеристику підготовчого етапу проведення злиття та поглинання 

підприємств. 

10. Надайте характеристику етапу вибору цільового підприємства для проведення злиття 

або поглинання. 

11. Надайте характеристику етапу аналізу і оптимізації проведення злиття та поглинання 

підприємств. 

12. Надайте характеристику етапу інтеграції підприємств та етапу оцінки економічної 

ефективності і контролю злиття або поглинання. 

13. Назвіть та розкрийте проблеми злиття та поглинання підприємств. 

14. Визначте фактори (чинники) злиття та поглинань підприємств. 

15. Розкрийте особливості формування капіталу підприємства при злитті акціонерних 

товариств. 

16. Розкрийте особливості формування капіталу підприємства при злитті товариств з 

обмеженою відповідальністю. 

17. Розкрийте особливості формування капіталу підприємства при поглинанні 

акціонерних товариств. 

18. Розкрийте особливості формування капіталу підприємства при злитті різних 

організаційно-правових форм шляхом створення нового підприємства та шляхом 

приєднання. 



19. Розкрийте особливості формування капіталу підприємства при поглинанні товариств 

з обмеженою відповідальністю. 

20. Розкрийте особливості формування капіталу підприємства при поглинанні 

підприємств різних організаційно-правових форм. 

21. Назвіть та розкрийте методи, якими визначається премія-компенсація при поглинанні 

підприємств. 

22. Назвіть та розкрийте витрати підприємства, які відносять до витрат на інтеграцію? 

23. Розкрийте сутність традиційних підходів і методів оцінки шиття і поглинання 

підприємств. 

24. Розкрийте особливість методу вартості чистих активів витратного підходу оцінки 

злиття і поглинання підприємств. 

25. Розкрийте особливість методу ліквідаційної вартості витратою підходу оцінки злиття 

і поглинання підприємств. 

26. Розкрийте особливість методу вартості заміщення витратного підходу оцінки злиття і 

поглинання підприємств. 

27. Розкрийте особливість методу відновної вартості витратного підходу оцінки злиття і 

поглинання підприємств. 

28. Розкрийте особливість методу продаж, або метод операцій порівняльного підходу 

оцінки злиття і поглинання підприємств. 

29. Розкрийте особливість методу мультиплікаторів порівняльного підходу оцінки злиття 

і поглинання підприємств. 

30. Розкрийте особливість методу дисконтованих вільних грошових потоків доходного 

підходу оцінки злиття і поглинання підприємств. 

31. Розкрийте особливість методу доданої акціонерної вартості дохідного підходу оцінки 

злиття і поглинання підприємств. 

32. Розкрийте особливість методу економічної доданої вартості дохідного підходу оцінки 

злиття і поглинання підприємств. 

33. Розкрийте особливість методу ринкової вартості дохідного підходу оцінки злиття і 

поглинання підприємств. 

34. Розкрийте особливість методу капіталізації доходу дохідного підходу оцінки злиття і 

поглинання підприємств. 

35. Охарактеризуйте основні етапи моделювання ефективності злиття і поглинань. 

36. Розкрийте сутність та критерії імітаційного моделювання. 

37. Розкрийте сутність експрес-прогнозу. 

38. Охарактеризуйте особливість оцінки ефективності поглинань підприємств за 

допомогою методу реальних опціонів (модель Блека-Шоулза). 

39. Назвіть та охарактеризуйте використання інструментів моделювання для оцінки 

ефективності злиття та поглинання підприємств (метод Монте-Карло). 

40. Розкрийте сутність синергії. 

41. Назвіть та охарактеризуйте види синергії. 

42. Розкрийте сутність операційної синергії, охарактеризуйте її форми. 

43. Розкрийте сутність фінансової синергії, охарактеризуйте її форми. 

44. Охарактеризуйте методи оцінки синергетичного ефекту при злитті та поглинанні 

використовуються. 

45. Розкрийте особливості механізму досягнення синергетичного ефекту від злиття або 

поглинання підприємств. 



46. Наведіть перелік дій при комплексній оцінці синергетичного ефекту від злиття або 

поглинання підприємств. 

47. Розкрийте особливості формування управлінських та фінансових пасток синергії при 

злитті та поглинанні підприємств. 

48. Охарактеризуйте історичні аспекти та етапи розвитку ворожих поглинань в Україні. 

49. Охарактеризуйте види тендерних пропозицій при ворожих поглинаннях. 

50. Надайте характеристику оперативних та превентивних способів захисту від 

недружніх поглинань. 

 

Приклади тестових завдань: 

1. До яких критеріїв розробки стратегії відносять очікуваний результат від злиття 

або поглинання і визначення типу злиття або поглинання?  

а) загальних; 

б) приватних; 

в) комплексних; 

г) немає правильної відповіді. 

2. Які критерії не враховуються на етапі вибору цільового підприємства, його пошуку 

і аналізу сумісності? 

а) наявність грамотних управлінських структур; 

б) причини для здійснення операції; 

в) розрізненість бізнесу; 

г) зіставність стратегій підприємств. 

 

Приклад ситуаційного завдання: 

Підприємство «Рейс», що займається автоперевезенням пасажирів придбало 

підприємство по вантажоперевезенням «Рух» за договірною ціною 3000 тис. грн. 

Балансова вартість активів та зобов’язання підприємства «Рух» на момент придбання 

становлять: 

- необоротні активи за первісною вартістю – 1900 тис. грн; 

- накопичена сума амортизаційних відрахувань – 1100 тис. грн;  

- оборотні активи – 400 тис. грн; в т.ч. дебіторська заборгованість – 120 тис. грн; 

- зобов’язання – 210 тис. грн. 

Визначити вартість гудвілу в результаті придбання підприємства «Рух». 

 

 

Екзаменатор      Казак О.О. 

Завідувач кафедри     Рамський А.Ю. 

 

 


