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"Теоретичні підходи до визначення джерел виробничого
інвестування вітчизняних корпорацій"
Основною проблемою, яка обумовлює необхідність пожвавлення
інвестиційної діяльності в акціонерних товариствах, є незадовільний стан
основних фондів підприємств. Невисокі темпи оновлення виробничого
потенціалу в останні роки ще більше уповільнились, коефіцієнт вибуття
обладнання в 4 – 5 разів нижчий, ніж у промислово-розвинутих країнах.
Окрім зазначених аспектів, необхідно врахувати значне якісне відставання вітчизняних технологій від світових аналогів.
Метою даного дослідження є узагальнення та вдосконалення
існуючих підходів до формування сиcтеми мотивацій виробничого
інвестування вітчизняних корпорацій і розробка на цій основі
інвестиційної стратегії корпорації. Предметом роботи є система
мотивацій виробничого інвестування, формування якої забезпечить
єдиний комплексний вплив на інвестиційну діяльність вітчизняних
корпорацій.
Для реалізації мети і завдань дослідження використовувалися такі
методи наукового пізнання, як єдність логічного та історичного підходів,
поєднання абстрактного і конкретного, кількісний та якісний підходи,
системний аналіз і метод логічного моделювання.
Усі напрями і форми інвестиційної діяльності корпорацій
здійснюються за рахунок інвестиційних ресурсів. Формування стратегії
інвестиційних ресурсів є важливим складовим елементом фінансової
стратегії корпорації.
Серед власних джерел фінансування інвестицій головним елементом виступає прибуток, а точніше, та його частина, що залишається в
розпорядженні корпорації після сплати й розрахунків з акціонерами.
Другим важливим за значенням джерелом власних коштів є
амортизаційні відрахування. Їх розмір залежить від обсягу основних
фондів корпорації і амортизаційної політики.
В умовах розвинутого фінансового ринку важливим джерелом
зовнішнього фінансування є емісія власних цінних паперів (акцій і
облігацій).

Ще одним мотиваційним фактором залучення довгострокових
коштів може бути використання лізингу. Лізинг як джерело інвестиційних
ресурсів має певні переваги порівняно з іншими формами інвестування.
Важливим джерелом залучення капіталу для виробничого
інвестування виступають іноземні інвестиції. Підвищити інвестиційну
привабливість українських акціонерних товариств можливо, на думку
автора, шляхом удосконалення нормативно-правового, економічного та
інформаційного механізму інвестиційної діяльності.
Отже, характеризуючи систему мотивацій виробничого інвестування
акціонерних компаній, слід зазначити, що значна частина капіталу
генерується самим підприємством за рахунок амортизаційних
відрахувань, решта надходить за рахунок емісії цінних паперів під
конкретні інвестиційні програми й проекти, залучення ресурсів
інвестиційних фондів, страхових компаній, комерційних банків,
нестандартних методів фінансування інвестиційної діяльності.
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