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Транскордонні угоди злиття і 
пог линання вже давно не є рідкістю 
для пострадянських держав. у сучас-
них економічних умовах практично 
кожна відносно велика M&A угода 
відбувається за участю транснаціо-
нального холдингу або корпорації, 
присутньої як мінімум на ринках де-
кількох країн снД, що є наслідком 
інтеграції економіки країн снД у 
світову економіку.

Безумовно, антимонопольні 
ор гани будь-якої країни повинні 
уважно контролювати цей ринок 
і оцінювати вплив угод на конку-
ренцію. Водночас такий контроль 
не має створювати зайвих бюрокра-
тичних бар’єрів, що перешкоджа-
ють інвесторам у здійсненні угод 
або ускладнюють їх проведення. 
Аналіз практики застосування ан-
тимонопольного законодавства у 
країнах снД, проведений нами в 
рамках діяльності некомерційно-
го партнерства «сприяння розви-
тку конкуренції в країнах снД» дає 
змогу стверджувати, що в більшості 
держав — учасниць снД антимо-
нопольне законодавство на даному 
етапі його розвитку абсолютно не 
враховує специфіки транскордон-
них угод. Підтвердженням тому є 
або надмірне регулювання і держав-
ний контроль над такими угодами, 

або ж навпаки — майже абсолютна 
відсутність такого контролю.

крИтерІї зверненнЯ

Відповідно до загальноприйня-
тих світових підходів до регулюван-
ня транскордонних M&A, можна 
виділити два основних критерії, за 
якими визначається необхідність 
звернення за дозволом до антимоно-
польного органу:

1) участь в операції суб’єкта, 
який займає монопольне або домі-
нуюче становище на ринку;

2) перевищення учасниками 
концентрації порогових фінансових 
показників, встановлених законом.

розглянемо детальніше кожен з 
них.

участь в угоді монополіста як 
достатній критерій для звернення 
до антимонопольного відомства для 
отримання дозволу виділяється в за-
конодавстві всіх без винятку країн 
снД. Так, у Білорусі та казахстані 
дозвіл необхідно отримувати у ви-
падку, якщо частка на ринку учас-
ників концентрації становить 35 % і 
більше. В україні, Молдові та кир-
гизстані монопольною вважається 
частка, що перевищує 35 %. При 
цьому в киргизстані антимонополь-
ний орган для окремих ринків може 

встановлювати інший (менший або 
більший) розмір частки. у Вірменії 
монопольною вважається частка, що 
становить 1/3—33,3 %.

І все ж на практиці застосуван-
ня зазначеної норми закону викли-
кає значні складнощі, пов’язані з 
правильністю розрахунку ринкової 
частки у певний період часу. Ви-
рішальне значення при визначенні 
статусу монополіста має правильне 
визначення товарних та територіаль-
них меж ринку. разом із тим, розра-
хунок частки на ринку здійснюється 
самими учасниками угоди найчасті-
ше без звернення до спеціалізованих 
експертних установ. Більше того, 
отримати від антимонопольних ор-
ганів інформацію про межі ринку 
та ринкові частки, як правило, не-
можливо, а методики розрахунку 
часток, встановлені законодавством, 
є суб’єктивними та оціночними. 
Офіційна статистика при цьому веде 
облік за групами товарів і послуг без 
їх деталізації, а тому дуже часто є не-
придатною для подальшого викорис-
тання. усе це призводить до того, що 
заявник змушений оцінювати і роз-
раховувати ринкову частку фактично 
на власний розсуд, використовуючи 
неофіційні дані, що, безумовно, не 
може гарантувати відсутності про-
блем з антимонопольним органом у 
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подальшому (за винятком ситуацій, 
коли заявник перестраховується і 
«про всяк випадок» проходить про-
цедури, передбачені для монополіс-
тів, хоча сам таким не є).

у зв’язку з цим не можна обій-
ти увагою підхід російського зако-
нодавства до цієї проблеми. роз-
мір «монопольної» частки на ринку 
встановлюється на стандартному 35-
відсотковому рівні, проте підставою 
для отримання попереднього дозво-
лу Федеральної антимонопольної 
служби російської Федерації (ФАс) 
на концентрацію є не наявність в 
учасника певної ринкової частки, 
а його внесення до спеціального 
реєстру компаній, що мають «мо-
нопольну» ринкову частку. Таким 
чином, потенційні покупці можуть 
легко з’ясувати питання про необхід-
ність отримання дозволу ще на етапі 
попередніх переговорів і виключити 
ризики, пов’язані з неправильним 
розрахунком частки, що могло б 
спричинити неотримання дозволу та 
порушення антимонопольного зако-
нодавства.

ПеревИЩеннЯ фІнАнсОвИх 

ПОкАзнИкІв

Другою підставою для звернення 
до антимонопольного органу є пере-
вищення учасниками концентрації 
порогових фінансових показників. 
Варто зазначити, що серед країн — 
учасниць снД лише окремі країни 
встановлюють перевищення фінан-
сових показників як підставу для 
отримання дозволу антимонополь-
ного органу. Більше того, підхід до 
обчислення, а також розмір фінан-
сових показників також суттєво від-
різняються залежно від країни. 

Так, наприклад, в Білорусі підста-
вою для звернення до антимонополь-
ного органу є перевищення суми акти-
вів чи виручки компанії, що купується 
(1,1 і 2,2 млн доларів відповідно), а в 
казахстані враховуються лише сумар-
ні фінансові показники всіх учасників 
(понад 19 млн доларів). 

українське та російське законо-
давство передбачають більш гнучкий 
підхід і беруть до уваги одразу де-
кілька показників. В україні дозвіл 
необхідно отримувати у разі, якщо 
сукупна вартість активів або сукуп-

ний обсяг реалізації товарів усіх 
учасників перевищує 12 млн євро 
за попередній фінансовий рік, і при 
цьому вартість активів або обсяг реа-
лізації товарів, не менший ніж у двох 
учасників, перевищує 1 млн євро, і в 
одного з учасників вартість активів 
або обсяг реалізації товарів переви-
щує 1 млн євро в україні. 

у росії, застосовуючи аналогіч-
ний підхід, законодавство додатково 
встановлює різний розмір порого-
вих фінансових показників залежно 
від типу угоди, розділяючи злиття 
компаній, створення нової компанії 
і купівлю корпоративних прав. Так, 
при злитті враховуються активи або 
виручка компаній (груп компаній), 
які з’єднуються. Дозвіл отримується 

у випадку, якщо згадані показники 
перевищують 3 млрд рублів (близько 
97,5 млн доларів сША) або 6 млрд ру-
блів (близько 195 млн доларів сША) 
відповідно. у випадку придбання кор-
поративних прав до ФАс необхідно 
звертатися, якщо активи всіх учасни-
ків перевищують 7 млрд рублів (близь-
ко 227 млн доларів сША) або вируч-
ка — 10 млрд рублів (близько 325 млн 
доларів сША), і при цьому вартість 
активів, що купуються, перевищує 
250 млн рублів (близько 8,1 млн дола-
рів сША). Такі само показники (7 та 
10 млрд руб. відповідно) встановлені 
для випадків створення нової компа-
нії. Проте при визначенні беруться 
до уваги показники засновників, при 
цьому лише у разі передання корпора-
тивних прав чи майна (крім грошових 
коштів) до статутного капіталу.

не можна не відзначити, що роз-
мір порогових фінансових показни-
ків, встановлений законодавством 
росії, суттєво відрізняється порівня-
но з іншими країнами, що дає змогу 
ефективно відсікати дрібні угоди, які 
не потребують контролю. Приміром, 
в україні низький розмір фінансових 
показників уже давно став значною 
проблемою. Щорічно Антимоно-
польний комітет україни (АМку) 
змушений розглядати сотні заяв від 
суб’єктів порівняно дрібних угод, які 
не впливають на ринок. Безумовно, 
така завантаженість антимонополь-
ного органу не може позитивно по-
значитися на ефективності розгляду 
кожної заяви. 

Іншим проблемним моментом, 
пов’язаним із фінансовим критерієм, 
є відсутність територіальної прив’язки 
до ринку конкретної країни. напри-
клад, в україні встановлений законо-
давством формальний підхід АМку 
до розрахунку фінансових показників 
учасників призводить до того, що до-
звіл на концентрацію необхідно отри-
мувати навіть у випадку придбання за-
рубіжної компанії, яка на українсько-
му ринку діяльності не здійснює. не-
зважаючи на те, що законодавство всіх 
країн тією чи іншою мірою обмежує 

регулювання територією своєї країни, 
окремий та чіткий критерій територі-
альності для угод, що укладаються за 
межами країни, встановлений лише 
в росії. Так, згідно з частиною 2 стат-
ті 3 Федерального закону «Про захист 
конкуренції», під антимонопольне 
регулювання підпадають лише угоди, 
метою яких є майно, що знаходиться 
на території росії, або акції (частки) 
господарських товариств, або права 
щодо організацій, які здійснюють ді-
яльність на території росії або мають 
інший вплив на стан конкуренції. 

наостанок зауважу, що транскор-
донні угоди є найбільш складними, 
а отже, передбачають необхідність 
встановлення ретельно опрацьова-
них і зважених законодавчих правил 
здійснення державного контролю за 
такими угодами. 
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