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Тарасенко Анатолій, МФ НаУКМА 
 
Причини і способи поглинання деяких вітчизняних 
виробників іноземними 
 
Останнім часом можна спостерігати, як корпоративні права деяких 

об’єктів державної власності в Україні користуються великим попитом на 
фоні загальної інвестиційної млявості. Розібратися у причинах такої ситуації 
є метою даної роботи. 

Розглянемо галузь, що виробляє складну продукцію, причому деякі 
компоненти (специфічні для даної галузі) і для частини з них економія від 
масштабів виробництва  велика відносно масштабів ринку. В такому випадку 
ринок буде підтримувати тільки декілька досить крупних виробників певних 
компонентів. (Ведучи мову про виробників компонентів та збиральників 
деякої продукції, слід мати на увазі вертикальний ланцюг виробництва будь-
яких товарів, де може не існувати поняття збирання компонентів або надання 
послуг.) 

Припустимо, що за таких обставин монопольні ціни будуть вище 
вартості ринкового постачання, тоді при визначених нами умовах виникає 
"явний" стимул для інтеграції збиральників і постачальників назад і вперед – 
відповідно.  

Розглянемо ситуацію, коли корпорація існує в одній країні; повний цикл 
замкнуто в цій країні або цикл виробництва розподілено на договірних 
засадах між підприємствами різних країн. Припустимо, що тоді корпорація 
намагається залучити до своєї або спільної власності місцеву або закордонну 
корпорацію. (Навряд чи може йти мова про створення холдингу, оскільки для 
такої операції українським підприємствам бракує коштів.) Окрім переваг 
міжнародного поділу праці, зарубіжне виробництво дозволяє 
транснаціональній структурі отримувати вигоду із розбіжності економічних 
умов між країною базування материнської компанії та країнами, де 
розташовані її філії та підконтрольні фірми. Маються на увазі відмінності у 
забезпеченості природними ресурсами та їх вартості, у ставках заробітної 
плати, оподаткування, у нормах амортизаційних відрахувань, у 
внутріфірмовому, антимонопольному та інших законодавствах, у 
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екологічних стандартах, курсах валют тощо. Один із засобів використання в 
інтересах ТНК і ТФПГ міжнаціональних відмінностей – система 
трансфертних цін. За їх допомогою відбувається перерозподіл прибутку в 
країни з нижчими ставками оподаткування. 

Якщо перевага надана другому варіанту (вона обирає закордонну 
компанію), то корпорація має за мету повне або часткове придбання активів 
іноземної компанії. Це можна зробити у різні способи з точки зору пошуку 
джерел коштів і з точки зору придбання частки капіталу. Існують такі 
способи пошуку джерел коштів:  

• фінансування за рахунок нерозподіленого прибутку; 
• використання боргу; 
• використання коштів від додаткового випуску простих акцій. 
Дані способи можна вважати рівними за можливостями, оскільки усі 

вищенаведені механізми у розвинутих країнах є широко доступними і 
багатоваріантними, до того ж їх структуру в капіталі фірми намагаються 
підтримувати на встановленому рівні. 

Стосовно придбання частки капіталу є наступні способи придбання 
активів іноземної компанії:  

• купівля простих акцій; 
• купівля конвертованих привілейованих акцій або варіантів; 
• купівля боргових зобов’язань компанії, що має велику 

заборгованість і отримання частки в капіталі через провадження 
справи банкрутства. 

Останнім часом можна було спостерігати на прикладі Миколаївського 
глиноземного заводу отримання контролю над корпорацією, більша частина 
акцій якої знаходиться у державній власності, через право розпорядження 
корпоративними правами держави. Тут виникає проблема внаслідок 
виникнення дисгармонічних стимулів, і право розпорядження 
корпоративними правами отримує представник протилежних інтересів. Але 
дослідження зловживання державною владою за допомогою придбання 
активів компанії чи переслідування деяких інтересів виходить за межі даного 
дослідження. 

В умовах української економіки купівля конвертованих привілейованих 
акцій або варіантів є малоймовірною через нерозвинутість даних механізмів 
капіталізації. Отримання частки в капіталі через провадження справи 

Розділ 2. Економіка і політика 



90 Збірник науково-публіцистичних статей 

банкрутства має суттєвий ризик і, напевно, саме тому не користується 
популярністю. Розповсюдженим є придбання простих акцій. Навіть при всій 
інвестиційній непривабливості українських підприємств деякі з них (АТ 
МГЗ, АТ "Укртелеком", посередники енергетичного ринку та ін.) становлять 
інтерес для іноземних транснаціональних корпорацій через вищеназвані 
причини, що підтверджує правильність припущення того, що виникає стимул 
для інтеграції збиральників і постачальників назад і вперед та корпорація – 
крупний виробник певних компонентів, який буде підтримувати ринок і 
намагається залучити до своєї або спільної власності закордонну корпорацію. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


