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МЕТОДИ МОБІЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВНИМИ 

КОРПОРАЦІЯМИ 

 
Доступ до відносно дешевих та швидких форм мобілізації фінансових ресурсів – актуальне питання для покращення 

конкурентоспроможності підприємств з державною формою власності на національному та міжнародних ринках. 

Наявність достатнього обсягу фінансового забезпечення – це головна умова  для ефективної реалізації інноваційної 

стратегії компанії, що може допомогти вийти на новий рівень конкурентоспроможності. 

Оскільки механізми традиційного фінансування для державних корпорацій в Україні є обмеженім через низький рівень 

прибутковості та рентабельності., державні корпорації змушені шукати фінансування за допомогою гібридних форм 

фінансування. 

Ключові слова: державні корпорації, фінансові ресурси, власний капітал, залучений капітал, публічно-приватне партнерство, 
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Постановка проблеми. Головною метою 

процесу перетворення державних підприємств 

в контрольовані державою акціонерні това-

риства є підвищення ефективності управляння 

компаніями з державною формою власності. 

Основна цілль даних перетворень – є надання 

суспільству окремих послуг на умовах, на яких 

вони не можуть бути отримані від приватних 

підприємств. 

Діяльність державних корпорацій є значно 

економічно ефективнішою, ніж пряме 

втручання держави в ринкові механізми, але 

так само, як і приватний сектор, державні 

корпорації мають використовувати форми 

залучення капіталу з урахуванням сучасної 

волатильності ринків. 

Мета статті – проаналізувати особливості 

форм, методів та інструментів мобілізації 

фінансових ресурсів державними корпораціями 

розвинутих країн на сучасному етапі. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Проблеми, пов’язані з ефективністю мобілізації 

фінансових ресурсів державними корпораці-

ями, знайшли відображення та набули подаль-

шого розвитку завдяки працям таких видатних 

дослідників, як Дж. К.Гелбрейт, Дж. М. Кейнс, 

Ф. Кене, Дж. Ст. Мілль, Дж. Стігліц П. Саму-

ельсон, Б. Селігмен, А. Сміт, Ф. фон Хайек, Р. 

Харрод, К. Шмерлер, С. Сангаре, С. Пахомов, 

В. Тітов, М. Клінова, А. Радигін, Р. Ентов та ін. 

Найпоширенішою формою залучення інвес-

тицій для країн з розвинутими інституціона-

льними інвесторами (пенсійні фонди, пайові 

інвестиційні фонди, страхові фонди), таких 

країн, як США, Великобританія, є випуск 

цінних паперів, в той час, як в країнах, 

орієнтованих на банки (Японія, Німеччина, 

Франція та інші), корпорації звертаються в 

основному до банківських позик [1, с. 12]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

При проведенні аналізу доцільно виокремити 

внутрішні та зовнішні джерела залучення 

капіталу. До зовнішніх джерел відносятця іно-

земні інвестиції, кредити, позики. Серед внут-

рішніх джерел фінансування – використову-

ються державні бюджетні і позабюджетні кош-

ти, кредити банків, кошти стратегічного парт-

нера, власні кошти підприємства (компанії). 

Фінансові ресурси об’єднують власний, за-

позичений та залучений капітал, який викорис-

товують державні корпорації для формування 

своїх активів та здійснення виробничо-госпо-

дарської діяльності з метою отримання прибут-

ку та виконання певних соціально-економічних 

цілей, покладених на цю інституцію державою.  

У сучасних умовах зростає значення 

фінансової діяльності державних корпорацій та 

актуалізується пошук шляхів, форм і методів 

залучення ними ресурсів на міжнародних 

фінансових ринках. Вибір того чи іншого 

джерела фінансування насамперед залежить від 

цілей, для який залучається капітал – 

тимчасовий капітал чи перманентний капітал 

(залучений на постійній основі – об’єднує 

власний капітал та довгострокові зобов’язання 

суб’єкта господарювання). Великі приватні 

корпорації, відчуваючи нестачу у капіталі, не 

обмежуються послугами лише національних 

банківських систем і, покладаючись на свій 

високий кредитний рейтинг, залучають дешеві 



Альманах науки 

 

32 

фінансові ресурси шляхом емісії цінних паперів 

на міжнародних ринках. Державні корпорації 

також мають активно використовувати 

потенціал міжнародних фінансових ринків. 

Сучасні тенденції, які сформувалися внаслідок 

впливу останньої світової фінансової кризи, 

демонструють зміщення балансу в бік 

зростаючих ринків, IPO перестає бути 

прерогативою розвинутих економік [3]. 

Важливим досвідом на сьогодні є 

використання сучасних гібридних фінансових 

інструментів – привілейованих цінних паперів 

зі щомісячними (MIPS – Monthly Income 

Preferred Securities) та щоквартальними (QUIPS 

– Quarterly Income Preferred Securities) 

доходами, які є борговими зобов’язаннями у 

формі привілейованих акцій, що випускаються 

дочірньою компанією [4]. 

Поняття гібридного фінансового інстру-

менту визначено ОЕСР як інструменти, які по-

різному кваліфікуються для цілей оподаткуван-

ня в різних юрисдикціях: в одній – як боргове 

зобов’язання, а в іншій – як акціонерний капі-

тал. Боржник може зменшувати свій оподатко-

вуваний дохід на суму відсотків, сплачених за 

борговим зобов’язанням, а – кредитор 

скористатися правом на звільнення отриманих 

відсотків, кваліфікуючи їх як дивіденди від 

участі у статутному капіталі боржника. 

Материнська компанія засновує філію зі 

100% володінням, яка емітує MIPS та продає 

індивідуальним інвесторам. Залучені фінансові 

ресурси, отримані від продажу MIPS, нада-

ються материнській компанії у вигляді кредиту 

від дочірньої компанії. Кошти на виплату диві-

дендів від MIPS виплачуються на останній день 

кожного календарного місяця та надходять за 

рахунок виплати відсотків за кредитом, нада-

ним материнській компанії, тобто фактично 

надходять від материнської компанії. На сьо-

годнішній день на світовому ринку цінних 

паперів 70% привілейованих цінних паперів 

складають саме MIPS, адже вони мають дещо 

вищу дохідність у порівнянні зі звичайними 

привілейованими акціями [11]. 

У якості альтернативного джерела залучення 

фінансових ресурсів для державного корпоратив-

ного сектору є публічно-приватне партнерство. 

Публічно-приватне партнерство (ППП) – 

один із діючих механізмів, які дозволяють 

розв’язати проблеми, які виникають під час 

пошуку фінансування для державних компаній. 

До них можна віднести неможливість 

задовольнити зростаючі потреби у фінансових 

коштах за рахунок держбюджету і низьку 

ефективність витратності державних коштів [1]. 

Досить поширеним способом залучення 

ресурсів у західних країнах є мезонінне 

фінансування (mezzanine finance), яке об’єднує 

у себе субординовані кредити (subordinated 

loan), кредити з правом участі у прибутку 

компанії (profit participating loan) та пасивну 

участь (silent participation) [6-8]. 

Суть механізму мезонінного фінансування 

полягає в тому, щоб дозволити компаніям – 

ініціаторам проектів – здійснювати великі 

інвестиції, не володіючи при цьому значним 

капіталом. Мезонінне фінансування є формою 

залучення капітальних активів в міжнародний 

інвестиційний бізнес-проект, за яким кредитор 

надає цілеспрямовано без вимоги застави майна 

обумовлену суму кредиту з правом субордино-

ваного погашення боргу не першої черги та 

правом участі в прибутку інвестиційного 

проекту. 

Мезонінний кредит (Mezzanine Loan) є 

гібридним інструментом і займає проміжне 

положення між залученням банківського 

кредиту і прямими інвестиціями в компанію. 

Важливою характеристикою є те, що інвес-

тор, на відміну від звичайної форми кредиту-

вання, не має права вимагати заставу, проте, 

має право, а не зобов’язання в обумовлений час 

в майбутньому за обумовленою ціною 

придбати або пакет акцій даної корпорації, що 

реалізує проект, або певну кількість готового 

продукту чи майна, чи іншим чином стати 

співвласником або управляючим проектом [7]. 

Тож, мезонінний кредит – це субордино-

ваний незабезпечений кредит під заставу 

цінних паперів з погашенням основного боргу в 

кінці терміну позики з можливістю конвертації 

суми заборгованості в акції позичальника 

(термін зазвичай не менше 3-5 років з 

погашенням тіла кредиту в кінці терміну). До 

недоліків можна віднести, по-перше, те, що 

мезонінне фінансування надається на 

юридичну особу (SPV – special purpose vehicle), 

зареєстровану в країні, де законодавство 

передбачає можливість субординації кредитів. 

По-друге, в капіталі компанії з’являється 

фінансовий інвестор. По-третє, вартість такого 

кредиту значно перевищує вартість звичайних 

банківських кредитів [9]. 
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Тобто мезонінне фінансування являє собою 

форму фінансового забезпечення, що 

передбачає поєднання боргового фінансування 

та фінансування на умовах участі у власному 

капіталі підприємства, адже інвестор не 

входить в капітал компанії, а надає ресурси для 

її розвитку через боргові зобов’язання з 

одночасним придбанням опціону з правом 

придбання акцій позичальника в майбутньому 

за певною заздалегідь визначеною ціною [6]. 

Даний спосіб фінансування здатний знизити 

ризики обох сторін: боргові зобов’язання 

мають більш високий пріоритет, що вигідно 

венчурному фінансисту, а опціонна угода 

дозволяє позичальникові в майбутньому 

розрахуватися з кредитором в зручній для 

нього формі – виплата прибутку держателю 

опціону або розміщення в його користь акцій. 

Висновки. Напрямок залучення коштів за 

допомогою нестандартних рішень із викорис-

танням різних некласичних фінансових інстру-

ментів, чи то гібридних чи інструментів іслам-

ських фінансів, надзвичайно перспективний. 

Адже дозволить залучити значні фінансові 

ресурси на вигідних умовах, що особливо 

актуально на сьогоднішній день для України в 

умовах, коли рівень надходження інвестицій 

надзвичайно низький. Проте впровадження 

такої практики вимагає внесення певних змін 

до діючого законодавства. 

Державні корпорації мають застосовувати 

всі сучасні джерела залучення капіталу для 

ефективного управління та підвищення рівня 

конкурентоспроможності. Адже використання 

інноваційних та сучасних інструментів та мето-

дів мобілізації фінансових ресурсів у поєднанні 

з використанням державного капіталу дасть 

можливість компаніям з державною формою 

власності конкурувати з приватним сектором, 

де поряд з класичними схемами використо-

вуються всі нові інструменти для залучення фі-

нансових ресурсів. Зрозуміло, що поліпшення 

інвестиційного процесу залежить від розвитку 

інституціональних умов як на макрорівні, так і 

на макрорівні. Водночас нарощення інвестицій-

ного потенціалу можливе лише в разі забезпе-

чення прозорості діяльності компанії, надання 

інвесторам реальних можливостей здійснювати 

ефективний контроль за діяльністю органів 

управління акціонерних товариств, насамперед, 

щодо управління фінансовими потоками. 
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Soshenko N. 

METHODS OF MOBILIZATION OF FINANCIAL RESOURCES BY STATEOWNED CORPORATIONS 

To improve the competitiveness f state-owned enterprises on national and international markets it is extremely important to have 

access to financial resources. The basis for effective implementation of the innovation strategy of  the company (regardless of 

ownership), which will help to reach a new level of competitiveness is the availability of sufficient financial support. 

The main source of funding for corporations in leading industrial countries is their profit. Mechanisms of traditional corporate 

financing for public corporations in Ukraine are limited due to their low profitability. Public corporations have to seek financing 

through capital market mechanisms, as well as paying attention to hybrid forms of financing.  

Key words: state-owned corporations, financial resources, equity, debt capital, public-private partnership, SPV – special 

purpose vehicle, mezzanine finance, Guarantee schemes, Pooling mechanisms, securitization. 

 

Сошенко Н.А. 

МЕТОДЫ МОБИЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КОРПОРАЦИЯМИ 

Доступ к относительно дешевым и быстрым формам мобилизации финансовых ресурсов - актуальный вопрос для 

улучшения конкурентоспособности предприятий с государственной формой собственности на национальном и 

международных рынках. Наличие достаточного объема финансового обеспечения - это главное условие для 

эффективной реализации инновационной стратегии компании, что может помочь выйти на новый уровень 

конкурентоспособности. 

Поскольку механизмы традиционного финансирования для государственных корпораций в Украине ограничено низким 

уровнем доходности и рентабельности., государственные корпорации вынуждены искать финансирование с помощью 

гибридных форм финансирования. 

Ключевые слова: государственные корпорации, финансовые ресурсы, собственный капитал, привлеченный капитал, 

государственно-частное партнерство, специальная проектная компания, мезонинного финансирования, системы 

предоставления гарантий, механизм объединения ресурсов, секьюритизация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


