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Jednym z obiecujących obszarów w dziedzinie finansów, bankowości i 

ubezpieczeń jest specjalizacja "Międzynarodowa Bankowość". Będzie to okazja do 

zapoznania się z trendami i mechanizmami transformacji współczesnej bankowości, 

jej cechami związanymi z funkcjonowaniem banków w zintegrowanym otoczeniu 

finansowym. Oczywiście opracowanie i wdrożenie takiego projektu może odbywać 

się w oparciu o doświadczenie i zaangażowanie polskich uczelni wyższych w 

przygotowanie odpowiedniego wniosku aplikacyjnego. 

Racjonalizacja takiego projektu umożliwi przygotowanie wysoko 

wykwalifikowanych specjalistów do skutecznego rozwoju bankowości na Ukrainie w 

oparciu o międzynarodowe standardy. 
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Для сучасного вітчизняного ринку Mergers&Acquisitions (М&А) боргове 

фінансування інтеграційних угод, зокрема, Leveraged Buyоut (LBO-

фінансування) залишається інноваційним інструментом залучення позикових 

коштів. Зміст LBO-фінансування полягає у викупі компанії-мети (тарґет-

підприємства) за рахунок позичених ресурсів.  Маючи багато переваг, механізм 

формування LBO-капіталу поки що не отримав належної оцінки  з боку 

менеджменту банків і компаній, а також державних інституцій (на предмет 

законодавчого врегулювання угод LBO). Отже, Leveraged Buyоut не є 

поширеною в Україні, проте такою, що активно використовується у зарубіжній 

практиці кредитування, формою цільового залучення позикових ресурсів при 

здійсненні операцій М&А. 

Учасниками LBO-угоди виступають: покупець/інвестор; продавець/тарґет-

підприємство/компанія-мета; банк.  При Leveraged Buyоut за рахунок 

позичених ресурсів покривається до 85-90% вартості угоди з купівлі тарґет-

компанії, активи якої разом з грошовим потоком виступають одночасно 

заставою за угодою Leveraged Buyоut та джерелом коштів для погашення боргу. 

 Основною метою здійснення операцій поглинання за участі LBO-

фінансування є отримання контролю інвестора над тарґет-підприємством. При 

цьому практика існування ринку М&А підтвердила 2 варіанти поглинання за 

LBO залежно від об’єкта купівлі.   

Об’єктом операцій М&А можуть виступати:  

 активи компанії; 

 акції компанії (при поглинаннях публічних компаній, корпоративні 

права яких котируються на фондових біржах).  

За обраних варіантів поглинання, фінансові, податкові та юридичні 

наслідки значно відрізняються. Відмінності між операціями поглинання за LBO 

залежно від об’єкта купівлі зведено автором до Табл.1. 

Активи компанії-мети разом з грошовим потоком виступають, з одного 

боку, заставою за угодою Leveraged Buyоut, а з іншого боку, - джерелом 

повернення боргу. Відмінною рисою LBO-угоди є забезпечення кредиту за 
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рахунок не стільки власних активів позичальника, скільки за рахунок активів не 

приналежної йому тарґет-компанії. 

Таблиця 1 

Відмінності операцій LBO залежно від об’єкта купівлі 

Придбання активів  Купівля акцій компанії  

Переваги: 
- покупець не приймає на 

себе борги тарґет-підприємства;  
- зменшується ризик 

придбання прихованих / 
невідомих боргів;  

- більш легкий доступ до 
забезпеченого боргового 
фінансування. 

Переваги: 
- швидкість трансакції порівняно з купівлею 

активів; 
- поглинання всіх активів, у т. ч. таких,  що не 

можуть бути відчужені, зокрема, контракти, ліцензії, 
тощо.  

Недолік: 
- високий ризик поглинання тарґет-підприємства 

з потенціалом прихованих боргів і більш дорогим 
борговим фінансуванням 

 

При прийнятті рішень менеджментом щодо використання того чи іншого 

інноваційного інструменту кредитного ринку зважують на їх переваги й 

недоліки, які, з метою поширення Leveraged Buyоut у практиці фінансування 

операцій Mergers & Acquisitions в Україні (за наявності належного 

законодавчого унормування), узагальнено автором у Табл.2:  

Таблиця 2 

Переваги та недоліки Leveraged Buyоut - фінансування 

Недоліки Переваги 
- Високий рівень ризику LBO-фінансування для 
кредитора; 
- складна процедура укладання угоди; 
- можливість втручання кредитора у діяльність 
інтегрованої компанії (контроль  фінансової звітності, 
здійснення інспекторських перевірок, делегування 
свого представника до органів управління); 
- всебічний аналіз об'єкта придбання: оцінка 
синергетичного ефекту від реалізації угоди; 
проведення юридичного і фінансового аудиту тарґет-
підприємства 

- Відсутність потреби у 
відволіканні власних ресурсів на 
придбання активів/акцій;  
- можливість 
диверсифікації ризиків; 
- переваги в оподаткуванні, 
пов'язані з борговим 
фінансуванням; 
- фіксовані ставки за 
користування кредитом 
 

 
Значні трансакційні витрати на залучення Leveraged Buyоut та правова 

невизначеність є основною перешкодою для поширення LBO-фінансування у 

вітчизняній практиці запозичень. Натомість наявність багатьох переваг, що є 
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властивими сучасному  інструментарію LBO-фінансування, визначає цей поки 

що інноваційний в практиці кредитування вітчизняними банками інструмент як 

потенційно перспективну форму залучення позикових ресурсів при здійсненні 

операцій М&А в Україні. 
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Сьогодні одним з перспективних напрямків оздоровлення української 

економіки, наповнення споживчого ринку товарами та послугами, створення 

нових робочих місць є розвиток малого та середнього бізнесу. При цьому, в 

Україні саме ці підприємства найбільше потерпають від неуваги як державних, 

так і ринкових інститутів, взаємодія з якими, мала б сприяти їх розвитку. Не 

слід відкидати й того, що питання підтримки малого та середнього 

підприємництва мають особливе значення для всього бізнесового товариства, в 

тому числі для регіонів, де економічні й політичні перетворення постають 




