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інжинірингу та висвітлено особливості здійснення одного із іннова-
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hybrid financing. 

 
В умовах стрімкого збільшення активів банки відчувають гостру по-

требу в інструментах, що дозволяють адекватними темпами нарощувати 

ресурсні бази. З одного боку, вклади населення і депозити юридичних 

осіб для великих банків поступово втрачають статус головних банківсь-

ких годувальників. По-перше, більш швидкими темпами банки нарощу-

ють пасиви за рахунок зовнішніх залучень. Внаслідок зниження темпів 

зростання доходів населення ця тенденція буде тільки підсилюватися. По-

друге, депозити фізичних осіб за своїми параметрами все більше переста-

ють відповідати вимогам часу. Вони занадто короткі і недостатньо надійні 

(з точки зору можливості їх відкликання з рахунків). Крім того, в цьому 

сегменті існує величезна конкуренція, яка не сприяє більш активному 

зниженню вартості подібних ресурсів. З іншого боку, існуючі акціонери 

не завжди готові вкладати в банк необхідні кошти для його повноцінного 

фінансового функціонування. А якщо і згодні, то їх бажання і можливості 

не завжди збігаються з темпами зростання ринку.  
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Отже, класичні механізми залучення фінансування не завжди вирізня-

ються своєю дешевизною і простотою залучення. В  цьому випадку, оп-

тимальним рішенням може стати застосування фінансового інжинірингу, 

що дозволяє сконструювати інноваційні банківські продукти, які б відпо-

відали підвищеним вимогам банків та їх контрагентів у прибутковості, лі-

квідності та управлінні ризиками та могли б стати на сучасному етапі 

пріоритетним напрямком розвитку банківської справи. 

В економічній літературі існує обмежена кількість публікації, які 

присвячені дослідженню формування інноваційних фінансових інструме-

нтів, які формуються на основі використання фінансового інжинірингу, 

серед них чільне місце посідають роботи А.М.  Мороз, О. Денис, Л. Дов-

гань, А. Ф. Баторшина, Л. Галиц, А. Ковалев [1],  О.  Болховитов [2] та ін.  

Разом із тим результати досліджень авторів, на наш погляд, можуть 

бути продовжені в процесі подальшого детального висвітлення можливо-

стей розширення механізмів залучення капіталу для фінансування актив-

них операцій банківських установ.  

Метою статті є дослідження чинників, які впливають на процес розви-

тку інноваційних фінансових інструментів та відображення механізму  на 

основі гібридного фінансування – мезонін-капітал.  

В останні роки у фінансовій літературі, в тому числі  в області управ-

ління фінансами компанії, все частіше використовується поняття фінансо-

вого інжинірингу. Виникнення фінансового інжинірингу було пов'язано з 

декількома групами чинників. 

Перша група чинників полягає у збільшенні амплітуди коливань цін 

практично на всіх ринках на початку 70-х років. Збільшення цієї ампліту-

ди викликало підвищення ризику  у господарській діяльності, а у зв’язку 

із цим зумовило  попит на різні види інструментів, які дозволяють обме-

жити цей ризик або повністю  його усунути. У той же час зародився та ді-

став подальший розвиток ринок інноваційних фінансових інструментів, 

які дозволяють обмежити негативний вплив  різних видів ризиків (ціни, 

обмінного курсу, процентної ставки) або повністю їх ліквідувати. Цими 

інструментами перш за все стали так звані похідні фінансові інструменти 

(деривативи), які в основному мають характер угоди термінової  транзак-

ції. До них належать: опціони (варранти), звичайні ф'ючерсні та форвард-

ні контракти та свопи і т.д. 

 Друга група чинників, що визначають формування та розвиток фінан-

сового інжинірингу, пов'язана з динамічним розвитком досліджень в об-

ласті економіки, особливо у фінансах. Розробка таких теорій, як  теорія 

портфеля (Г. Марковіц), модель оцінки фінансових активів  – CAPM 

(англ.: capital asset pricing model)  (англ.: САРМ) (Дж. Лінтнер, Дж. Moсін, 

У. Шарп), багатокритеріальну модель арбітражної оцінки – АРТ (англ.: 

arbitrage pricing theory) (С. Росс), модель визначення ціни опціону                 



Випуск 4(60) 2012 р. Серія «Економіка» 

 146

(Ф. Блек, М. Скоулза) мали не тільки велике наукове значення, але стали 

революцію у способах вирішення багатьох фінансових проблем на прак-

тиці як для суб’єктів реального сектору економіки, так і для фінансових 

установ.  

Третя група чинників, які сприятимуть розвитку фінансового інжині-

рингу, – інституційні чинники. Основним чином це стосується проблем із 

податковим  навантаження і регуляторними обмеженнями  у фінансовій 

системі,  а особливо у банківській діяльності. Мінливість  у системі опо-

даткування є одним із рушійних стимулів для пошуку рішень, спрямова-

них на мінімізацію податкового навантаження. В той же час регуляторні 

обмеження і підвищення конкурентоспроможності у фінансовому секторі 

стали чинниками  стимулювання  розвитку нових продуктів і послуг.   

Четверта група чинників пов'язана з динамічним розвитком інформа-

ційних технологій і телекомунікацій. Завдяки такому розвитку можливим 

стало використання ряду нових наукових теорій, а також технічних умов 

для великомасштабного впровадження на ринок багатьох інноваційних 

фінансових інструментів. 

У науковій літературі існує низка визначень фінансового інжинірингу 

[ 3] : від найширших, при яких майже всі інструменти і фінансові процеси 

розглядаються як об’єкт  фінансового інжинірингу, до найвужчих, які 

обмежується в основному формуванням стратегії розвитку торгівлі похі-

дними фінансовими інструментами, зокрема варрантами. 

Найбільш влучним визначенням «фінансового інжинірингу» серед те-

оретиків і практиків можна назвати визначення Дж. Фінерті, яке сформу-

льоване наступним чином: "Фінансовий інжиніринг включає в себе прое-

ктування, розробку і реалізацію інноваційних фінансових інструментів і 

процесів та формування творчого вирішення фінансових проблем" [4]. 

Зважаючи на вищенаведене визначення фінансового інжинірингу мо-

жна сказати, що він включає в себе три основних напрямки: 

 а) конструювання, розробку і реалізацію інноваційних фінансо-

вих інструментів; 

 б) впровадження сучасних (інноваційних) фінансових процесів; 

 в) розвиток творчих рішень фінансових проблем. 

Таке визначення має багато різних застосувань і може бути викорис-

тане для вирішення різноманітних завдань в різних сферах господарю-

вання. 

Конкретизуючи цілі фінансового інжинірингу в системі управління фі-

нансами банку можна констатувати, що фінансовий інжиніринг в цій га-

лузі має три основні цілі, які підлягають виконанню: 

• усунення або скорочення різних видів ризиків (таких як ціно-

вий ризик, процентні ставки, курси валют і т.д.), з якими стикають-

ся банки; 

• розробка і впровадження сучасних фінансових процесів; 
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• розробка конкретних фінансових конструкцій (інструментів), 

необхідних для вирішення конкретних фінансових проблем. 

Що стосується першої цілі, можна стверджувати, що її реалізація про-

ходить через використання універсальних інструментів фінансового ін-

жинірингу в управлінні ризиками, для другої і третьої цілей необхідно ро-

зробити конкретні, індивідуальні рішення. 

Особливу роль у фінансуванні діяльності банківської установи слід 

віддати розгляду питання, яке пов'язане з альтернативними та інновацій-

ними інструментами фінансування їх діяльності у рамках фінансового 

інжинірингу та, зокрема, мезонінного фінансування.  

Поняття «мезонін» походить з італійської мови і означає: пів, в сере-

дині. У перекладі з англійської мови означає антресоль, підвищення, під-

мостки, що з'єднують дві поверхні будівлі.  

В випадку фінансування діяльності суб'єктів господарювання, мезо-

нін-капітал виступає як опосередкований (посередній) інструмент між 

борговим (напр. кредити, облігації) фінансуванням і фондовим (напр. 

емісія акцій, облігацій) фінансуванням.  

Мезонін – капітал не є чітко визначеним типом фінансового інструме-

нту, що має ознаки як позикового, так і власного капіталу, і, залежно від 

конкретного інструменту, наближається то до одного полюсу (позиковий 

капітал), то до іншого (акціонерний капітал). 

Мезонін – капітал використовується при формуванні так званого "ка-

піталу  грошового розриву" (equity gap), тобто фінансового простору, що 

виникає між капіталом, який підприємці можуть здобути з власних при-

ватних ресурсів, і ресурсами, за якими вони можуть звернутися до зовні-

шніх джерел . 

В ситуації, коли фінансові установи виконують визначені умови, вони 

можуть скористатися мезонін-капіталом, який не замінює, але доповнює 

класичний позиковий капітал.  Іншими словами, він заповнює прогалину 

в структурі фінансування фінансових установ, коли фінансова установа 

не може здобути достатньої величини позикового або  власного капіталу, 

або двох з них одночасно. Отже, мезонін-капітал є формою гібридного 

фінансування (між власним і позиковим  капіталом). Особливо така фор-

ма фінансування  корисна для публічних акціонерних товариств, акції 

яких мають котирування на біржі. Водночас, вона придатна і фірмам, що 

не котируються на біржі [5]. 

Mезонінне фінансування  характерне для компаній, які  мають стабі-

льну базу бізнесу, ведуть діяльність впродовж тривалого часу з реальною 

перспективою зростання на основі інвестицій. Як правило, за допомогою 

цього виду фінансування не реалізовуються проекти на ранніх стадіях ро-

звитку, так званий «start-up». Компанія повинна продемонструвати  пози-

тивний фінансовий результат, з якого вона зможе виплачувати відсотки.  
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Вивчення зарубіжного досвіду засвідчує про широке поширення цього 

виду фінансування. Зокрема, експерти міжнародної мережі незалежних 

аудиторсько-консалтингових фірм Nexia International відзначають зрос-

тання популярності мезонінних інструментів у Європі. Мезонінні інстру-

менти застосовуються все більш в стандартизованому вигляді, що сприяє 

подальшому зростанню їх популярності. Наприклад, впродовж 2004–         

2008 років у Німеччині було надано близько 5 млрд євро мезонінних кре-

дитів для майже 800 середніх підприємств. До головних переваг мезонін-

них інструментів експерти відносять довгостроковість фінансування, ро-

зширення фінансової свободи підприємства, незмінність в структурі влас-

ників, збільшення власного капіталу, вільне розпорядження отриманим 

капіталом, поліпшення кредитного рейтингу і т.д. Серед недоліків виді-

ляються збільшення фінансових витрат у порівнянні з класичним креди-

том, тимчасове обмеження мезонінних позик, здатність впливу мезонін-

них кредиторів на управління підприємством, високі вимоги прозорості. 

Найбільш широкого поширення набули такі інструменти, як субордино-

вана позика (subordinated debt), сертифікат участі (в прибутку) 

(participating right, profit-sharing right), негласне (анонімне, просте) това-

риство і конвертовані позики (convertible bond) [6 ].  

У Польщі [7], мезонін-фінансуванням головним чином займаються ве-

нчурні фонди. Серед інших суб'єктів, що займаються таким фінансуван-

ням є такі:  

• спеціалізовані фонди виключно в мезонін-капітал – незалежні 

суб’єкти чи банки; 

• страхові компанії; 
• корпоративні венчурні інвестори; 

• приватні венчурні інвестори (англ.: «business angels»). 

Отже, в результаті поєднання характеристик власного і позикового ка-

піталу можуть виникнути різні інструменти. Будь-яка компанія може 

знайти в цьому фінансуванні  оптимальне джерело фінансування, яке бу-

де адаптоване до ситуації в компанії, його розвитку і потреб акціонерів. 

Оскільки цей метод фінансування включає в себе як елементи власного, 

так і позикового  капіталу, то його можна також назвати гібридним фі-

нансуванням, зважаючи на цей факт, що капітал надається інвесторам в 

обмін на частки власності.  

Мезонінне фінансування найчастіше використовується з метою дина-

мічного розвитку фірми і реструктуризації структури капіталу. Крім того, 

воно може здійснюватися для:  

• фінансування реорганізації підприємств;  

•     фінансування зміни акціонерів;  

•     фінансування розвитку(ринкова експансія);  

•     рекапіталізації фінансування злиття, поглинання і придбання під-

приємств; 



Вісник Національного університету водного господарства та  

природокористування 

 149

•     бридж-фінансування (проміжне фінансування). 

Інструменти цього виду капіталу можуть бути класифіковані за різ-

ними критеріями: 

• згідно їх розміщення у балансі між власним і позиковим капіта-

лом (equity або debt mezzanine); 

• з огляду на їх здатність до обігу на грошовому ринку: публі-

чний мезонін (public mezzanine), що передбачає виконання умов 

обігу на  фондовому ринку або в приватному обігу. і приватний 

мезонін (private mezzanine),  при якому  відсутня така здатність. 

[5; С. 287-294]. 

Частка цього капіталу в структурі пасивів підприємства  найчастіше 

становить  від 15 до 20% . 

Мезонін-капітал, де переважають ознаки власного капіталу, званий в 

літературі «equity» мезонін  (equity – майно власників, власний капітал). 

До «equitу» мезонін зараховувані такі інструменти, які інвесторам капі-

талу дають права і обов'язки в управлінні підприємством, наближені до 

прав і обов'язків власників. До «debt»-мезонін, де переважають ознаки 

позикового капіталу, зараховувані інструменти, які їх надавачам дають 

на підприємстві позицію, наближену до кредиторів. 

У балансі мезонін-капітал,  як правило, представляється як власний 

капітал. Навіть якщо в балансі він буде враховуватися як «чужий» капі-

тал, то в  рейтинговому процесі в цілому, принаймні частково, буде оці-

нений як власний капітал і тим самим поліпшить кредитний рейтинг 

компанії.  

В залежності від того, чи інвестори в мезонін-капіталу є ближче до 

власників, чи їх кредиторів, шанси цих інвесторів як щодо доходності, так 

і ймовірності понесення потенційних збитків є різні. Ці відносини схема-

тично показані на рисунку. 

Мезонінне фінансування складається з трьох частин:  

 1) фіксований відсоток сплачується регулярно (наприклад раз на ква-

ртал); 

 2) відкладений  відсоток (PIK або pay-in-kind) сплачується в кінці пе-

ріоду, але капіталізується раз на рік; 

 3) участь в прирості вартості компанії (equity kicker), яка може бути 

структурована через опціони, варранти або номінальні варранти (penny 

warrant). 
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Рисунок. Співставлення інструментів мезонін з огляду на доходність і ризик   

[власна розробка] 

 

У фінансовій літературі зазначається, що очікувана прибутковість ме-

зонін – капіталу  для інвесторів коливається від 15 до 25%. Це сума пото-

чного доходу, що складається незалежного від результату діяльності з  

базової процентної ставки (cash coupon) i капіталізованих відсотків (roll-

up). До нього можна долучити частку збільшення вартості підприємства у 

формі кікера на  власний капітал  (equity kicker).  Величина відсоткових 

складників і кікера на  власний капітал  в цьому контексті є обернено 

пропорційна: чим вище капіталізований відсоток, тим менший кікер на 

власний капітал. Часто очікуваний дохід інвестора від мезонін – капіталу 

складається тільки з двох складників: базова процентна ставка (cash 

coupon) i капіталізовані відсотки (roll-up)  [5].  

Компанії, що бажають скористатися з  мезонін – капіталу, повинні ві-

дповідати певним вимогам, окресленим інвесторами, серед яких:  

• утримання відповідного рівня фінансових показників, ліквід-

ності і рентабельності; 

• здійснення процедури due diligence (англ. –  проведення все-

бічного аналізу діяльності підприємства фінансовими аналітиками, 

аудиторами і юристами з подальшою підготовкою для замовника 

докладного звіту про стан підприємства); 

• участь кредиторів в наглядовій раді; 

дохідність 

ризик 

традиційний позиковий капітал (забезпечений) 
15% 

субординований кредит 

«анонімний партнер» (Silent Partner) 

кредит з частковим погашенням 

участь в прибутках (неголосуючий капітал) 

конверсійна позика 

опціони 

традиційний власний капітал 
25% 
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• право на отримання достовірної і своєчасної інформації;  

• право на контроль підприємства;  

• участь у прийнятті рішень, що стосуються забезпечення без-

пеки третіх осіб, отримання кредитів або продажу активів компанії.  

У значній частині випадків, фінансування типу мезонін є довгостроко-

вим фінансуванням, капітал відкритий для доступу на період 7-10 років, а 

його виплата наступає після закінчення сплати головного(банківського 

кредиту) боргу. Одержувач мезонін-капіталу платить інвестору встанов-

лені поточні відсотки або як додаток до постійної частини винагороди за 

надання капіталу залежно від отриманого прибутку – в кінці контракту. 

Ці відсотки зменшуватимуть підставу розрахунку прибуткового податку[ 

8]. 

Витрати на використання мезонін-капіталу вищі, ніж міжбанківського 

кредиту, але ця форма фінансування компанії дає безліч переваг, у тому 

числі:  

• фінансування дешевше, ніж приватне фінансування (private 

equity), чи випуск власних акцій на фондовій біржі; 

• пристосування фінансування до індивідуальних потреб; 

• доступність фінансування, незважаючи на відсутність необ-

хідності кредитостпроможності  та необхідної величини заставних 

активів банку; 

• фінансування на основі сформованого бізнес-плану; 

• можливість фінансування нестандартних проектів клієнтів 

банку; 

• повернення капіталу в кінці періоду фінансування; 

• низька вартість організації фінансування;  

• висока гнучкість.  

Крім того, ця форма фінансування робить незалежним банки від інших 

банків, що дають кредити, а фінансові показники, яких мусить дотриму-

ватися банк є «слабшими» у порівнянні з міжбанківським кредитом. Пе-

ревагою є також факт, що інвестор реалізовує зазвичай частину свого по-

вного повернення з інвестиції через участь в зростанні вартості банку 

(використовуючи варранти або варранти на акції/участь), тому його мета 

цілком збіжна з метою акціонерів/пайовиків, які прагнуть до збільшення 

вартості банку.  

Недоліком мезонін-капіталу є вищі транзакційні витрати, оскільки він 

характеризується у порівнянні з банківським кредитом, підвищеним ризи-

ком. Таким чином, мезонін-фінансування для  банку-одержувача є дорож-

чим, ніж традиційний кредит.  

Отже, в перспективі, цей вид змішаного фінансування неодмінно 

займе свою нішу поряд із класичним банківським кредитом і акціонерним 

капіталом і ввійде в звичайну практику фінансово-кредитних операцій. А 
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це змушує до пошуку оптимальних рішень щодо співвідношення джерел 

ресурсів: власних, позикових та гібридних (мезонін-кредитів).  
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