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ВСТУП
У період зміни стану умов функціонування соціаль-

но-економічних процесів України, що є наслідком по-
стійної трансформації економіки та кризових явищ ос-
таннього періоду, дуже важливими є альтернативні дже-
рела стимуляції розвитку економічних процесів, голов-
ним із яких є використання можливостей інтенсифікації
інвестиційного потенціалу. В умовах розвитку релятив-
ної економічної самостійності регіонів залучення інвес-
тицій розглядається як потужний фактор розвитку еко-
номіки регіону і ефективної реалізації його економіч-
ного потенціалу.

У різні періоди дослідженню значення інвестицій у
народному господарстві, розвитку інвестиційного по-
тенціалу, вирішенню проблеми формування сприятли-
вого інвестиційного клімату регіону були присвячені
праці багатьох науковців. Проблема аналізу факторів
впливу на залучення інвестицій у регіон та інвестицій-
ного потенціалу іноземних інвестицій розкривається в
дослідженнях таких вітчизняних вчених, як В.О. Они-
щенко, Б.М. Данилишин, М.І. Долишній, П.Т. Бубен-
ко, В.Г. Федоренко, В.В. Мортіков, Н.П. Хохлов, О.І.Ро-
гач, А.М. Асаул, М.П. Бутко, М.І. Мельник, М.А. Хвесик,
К.В. Ілляшенко, С.В. Захарін та ін.

Незважаючи на наукову значимість існуючих дослі-
джень, не всі проблеми, пов'язані з інвестиційним по-
тенціалом регіону, досліджені повною мірою. Існує
об'єктивна необхідність використання економіко-мате-
матичних методів дослідження концептуальної пробле-
ми розвитку інвестиційного потенціалу, яке безпосеред-
ньо обгрунтувало б шляхи стимулювання інвестиційно-
го потенціалу регіону за допомогою динамічного впли-
ву регулюючих факторів.

Метою дослідження є проведення оцінки інвести-
ційного потенціалу регіону (на прикладі Полтавської об-
ласті) та розробка економіко-математичної моделі про-
гнозування ефективних напрямів його зростання.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Інвестиційний потенціал регіону — це сукупність

потенційно стабільних та здатних до розвитку економі-
чних ресурсів регіону, які характеризують ступінь його
інвестиційної привабливості та здатні до концентрації,
направленої на реалізацію запланованої інвестиційної
стратегії [1, с. 34].

Вважаємо, що оцінка інвестиційного потенціалу по-
винна виходити з аналізу наявних економічних ресурсів.
Погоджуємось з методикою, запропонованою М.П. Бут-
ко, відповідно до якої, внутрішній інвестиційний потен-
ціал регіону розглядається у такому виразі [2, с. 5]:
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де — VIPR — внутрішній інвестиційний потенціал
регіону;

BI — бюджетні інвестиційні ресурси;
IRB — інвестиційні ресурси бізнесових структур;
IRP — інвестиційні ресурси населення;
IRG — інвестиційні ресурси громадських об'єднань,

благодійних організацій;
IRN — інтелектуальні ресурси;
t — рік надходження інвестицій;
I — річний рівень інфляції (в частках одиниці).
При цьому:
BI = Bld + BIZ — це інвестиції з Державного (Bld) та

місцевих бюджетів (BIZ), включаючи коти спеціальних
фондів;

IRB = P + A — це річні обсяги прибутку та аморти-
зації всіх господарюючих суб'єктів регіону;

IRP — це сума вкладів населення в фінансово-
банківські установи регіону;

IRN — інтелектуальні інвестиційні ресурси, які скла-
даються з обсягів науково-технічної продукції наукових,
науково-дослідних, дослідно-конструкторських та
інших установ, а також інтелектуальних ресурсів вина-
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хідників, раціоналізаторів тощо.
Сукупний інвестиційний потенціал

регіону, на думку М.П. Бутко, являє со-
бою суму внутрішнього інвестиційного
потенціалу, прямих іноземних інвес-
тицій та інвестиційних залучень ресурсів
з інших регіонів України:

SIPR = VIPR + PII + IRZ (2),
де VIPR — внутрішній інвестиційний

потенціал регіону;
 PII — прямі іноземні інвестиції;
 IRZ — інвестиційні залучення ре-

сурсів з інших регіонів України.
Адаптуючи дану методику до мож-

ливості отримання вихідних даних для
розрахунку, була проведена оцінка
інвестиційного потенціалу Полтавсько-
го регіону за період з 2004 по 2008 роки.
Динаміка інвестиційного потенціалу
представлена на рис. 1.

Важливим етапом вирішення проблеми розвитку
інвестиційного потенціалу регіону є економіко-матема-
тичне обгрунтування відповідних факторів, які вплива-
ють на його стан та динаміку. Для проведення оцінки
потенційних можливостей розвитку інвестиційного по-
тенціалу регіону пропонується економічна прогнозна
модель розвитку інвестиційного потенціалу, виходячи
з фабули, що інвестиційний потенціал є важливим фак-
тором, який впливає на соціально-економічний розви-
ток регіону в цілому. Під час розробки прогнозної мо-
делі ефективного розвитку інвестиційного потенціалу
доцільно припустити, що соціально-економічна систе-
ма регіону, все його господарство є однією економіч-
ною одиницею, яка функціонує як єдиний організм.
Проте в такій системі можна уза-
гальнено розглядати інвес-
тиційні процеси, процеси вироб-
ництва, динаміку населення,
розвиток інфраструктури чи по-
казники інноваційної діяльності
тощо.

За змістом основна мета
прогнозної моделі, що розроб-
ляється, полягає у встановленні
оптимального рівня та співвідно-
шення основних факторів ви-
робництва — праці, капіталу та
землі, зокрема капітальних інве-
стицій, інновацій, інвестицій в
основний капітал та інших показ-
ників соціально-економічного
розвитку регіону, які становлять
систему, що впливає на загаль-
ний стан економіки регіону та
його валовий дохід як основний
результат її функціонування. В
даному випадку дослідження
впливу різних факторів на роз-
виток інвестиційного потенціалу
регіону нами виконано із засто-
суванням регресивно-функціо-
нального аналізу, із врахуван-

ням загального економічного потенціалу регіону, дина-
міки інвестиційних та інноваційних процесів, основних
показників соціального становища регіону та ін. у мак-
роекономічних параметрах.

Враховуючи взаємозв'язок інвестиційного потенці-
алу регіону (IPR) та валового регіонального продукту
(VPR(Х)), припускаємо, що IPR є частиною VPR(Х), а
саме:

IPR = А(Х)* VPR(Х), 0 < А(Х) < 1 (3),
де IPR — інвестиційний потенціал регіону;
VPR(Х) — валовий регіональний продукт;
Х — пояснювальні змінні величини (фактори).
При цьому одні й ті самі фактори (Х), наприклад,

приток іноземних інвестицій у регіон, відповідно впли-
ває як на інвестиційний потенціал регіону, так і на агре-

Рис. 1. Динаміка інвестиційного потенціалу Полтавського

регіону за період з 2004 по 2008 рр.

Таблиця 1. Основні показники, що впливають на інвестиційний

потенціал Полтавської області
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гований показник — валовий регіональний продукт, про
що свідчить формула 3.

Для побудови багатофакторної регресійної моделі
слід здійснити вибір можливих факторів, які впливають
на показник IPR, що досліджується. Фактор повинен
мати дві властивості:

а) кількісну оцінку;
б) наявну статистику.
Надалі такими факторами для Полтавського регіо-

ну є: VRP — валовий регіональний продукт, млн грн.; Х
2

— наявний дохід населення у розрахунку на одну осо-
бу, грн.; Х

3
 — інвестиції в основний капітал, тис. грн.; Х

4

— загальна сума витрат на науково-технічну діяльність,
млн грн.; Х

5
 — мінімальна заробітна плата, грн.; Х

6
 —

Місячний прожитковий мінімум, грн.
Таким чином, кількість факторів m = 6, кількість

вимірів n = 5 4 = 20. Тобто n > m + 1 і ми можемо вести
розрахунки за цими даними.

Статистика цих факторів (поквартально) з 2004 по
2008 рік надається в таблиці 1.

Для відображення взаємозв'язку показника з одним
фактором будемо використовувати однофакторну рег-
ресійну модель. У загальному випадку дана модель має
наступний вигляд:

yi = f (x
i
, A) + E

i
,  i=1, 2, … , n  (4)

де: y
i
 — значення моделюємого показника в і-ому

періоді;
х

і
 — значення фактора в і-ому періоді;

А — постійні коефіцієнти (параметри моделі);
E

i
 — випадкова величина, що представляє ту части-

ну варіації показника y
i
, яка не пояснюється відповід-

ними змінами фактора х
і
;

n — кількість періодів, за які розглядаються дані.
Чим нижче рівень можливих значень випадкової

величини Е, тим точніше описується процес взаємодії
фактора х з показником у. Тому параметри регресійної
моделі знаходяться з умови мінімізації суми квадратів
відхилень:

S=∑ (yi - f (xi  , A))
2
 →min           (5).

Для побудови регресійних залежностей використає-
мо емпіричний та логічний підходи. Емпіричний підхід
полягає у детальному аналізі вихідних даних шляхом
графічного представлення залежності у від х у вигляді
ломаної лінії, а також побудови ряду пробних залеж-
ностей і вибору тієї з них, яка забезпечує необхідний
рівень точності та володіє необхідним набором власти-
востей.

Будемо вважати, що приріст показника проходить
пропорційно зміні фактора, тому в якості регресійної
моделі використаємо лінійну:

y
i
 = а

0
+ а

1
 х

і
,  i=1,… , n           (6).

Параметр а1 є коефіцієнтом регресії і показує на
скільки одиниць у середньому зміниться показник, якщо
фактор зміниться на одиницю. Тісний зв'язок показни-
ка з фактором визначається коефіцієнтом кореляції:

 (7),

де  — середнє квадратичне відхилення, яке

обчислюється за формулами:

(8), (9),

  — середнє арифметичне значення фактора х
і показника у.

Метою кореляційного аналізу є визначення ступеня
зв'язку між змінними для того, щоб визначити, які чин-
ники варто включити в багатофакторну модель.

Чим ближче значення коефіцієнта кореляції до оди-

ниці, тим тісніший зв'язок. При 
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Рівняння регресійної моделі матиме вигляд лінійної
залежності:

У = b
0
 + b

1
 X

1
 + b

2
 X

2
 + b

3
 X

3
 + b

4
 X

4 
+ b

5
 X

5
 + b

6
 X

6
  (11).

де b
0 
вільний член;

b
1
, b

2
, ...b

6
, — коефіцієнти при факторах, обчислен-

ня яких може бути виконане методом найменших квад-
ратів.

Для обчислення коефіцієнтів регресії скористаємось
методом найменших квадратів та задачею мінімізації
суми квадратів залишків [4, с. 76; 5, c. 60, 61]:
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У матричному вигляді оцінки коефіцієнтів (матриця
коефіцієнтів А) записується у вигляді:

А = (Х'X)-1 X'Y (13).
Використавши методи економетричного аналізу,

отримали наступне рівняння регресії:
У = -3061,08 + 0,4775 X

1
 -0,4772 X

2
 + 0,0002 X

3
 +

+ 0,0142 X
4 
-10,988 X

5
 +13,81 X

6

Для перевірки адекватності та коректності отрима-
ної прогнозної моделі проаналізуємо наступні парамет-
ри:

— коефіцієнт детермінації:

(14),

R2 = 0,9316;
— коефіцієнт множинної кореляції:

 2RR =  ;

R = 0,9352;
— стандартна похибка:
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(15),

SE= 261,905.
Значення коефіцієнта детермінації становить

R2=0,9316, що вказує на високий ступінь наближеності лінії
регресії за шкалою Чеддока, пояснює 93,16% дисперсії
результуючого показника та свідчить про можливість от-
римання якісного прогнозу. А відповідно 6,84 % характе-
ризують вплив інших, не врахованих у моделі факторів.

Наближення отриманого сукупного коефіцієнта ко-
реляції до одиниці у побудованій моделі (R=0,94) вка-
зує на наявність тісного взаємозв'язку між визначени-
ми факторами та результуючим показником IPR.

Значний вклад у зростання рівня інвестиційного по-
тенціалу здійснюють фактори Х

6
, Х

1
, Х

4
 та Х

3
. Отримане

значення показника Х
1
=0,4775 вказує, що при збіль-

шенні значення фактора X
1
на 1 %, відбувається

збільшення показника інвестиційного потенціалу регіо-
ну на 0,4775 млн грн. Окрім того, аналіз отриманих
від'ємних значень стандартизованих регресійних ко-
ефіцієнтів факторів X

2
, X

5
, вказує, що із їх збільшенням

значення Y зменшується.
При перевірці статистичної значимості методом F-

тесту було виявлено, що запропонована економіко-ма-

тематична модель є статистично значимою. Відповідно
для подальшого аналізу використовувалися t-тести ок-
ремих коефіцієнтів регресії, які дозволяють виявити
вплив досліджуваної змінної X

i  
на параметр Y за умови,

що всі інші фактори залишаються незмінними; було
встановлено, що між змінними, які входять до складу
моделі існує високий взаємозв'язок.

Результати статистичних обчислень, вказують, що
визначена стандартна похибка для запропонованої про-
гнозної моделі складає 261,9 або 11,2 %, тобто модель
є якісною.

ВИСНОВОК
Таким чином, провівши загальний економічний

аналіз сучасного стану інвестиційного потенціалу Пол-
тавської області, правомірно зробити наступні виснов-
ки.

1. Процес розвитку інвестиційного потенціалу Пол-
тавщини характеризується стабільністю, послідовністю
та залежністю від загальноекономічних проблем дер-
жави. Фінансова криза 2008 року позначилася на ос-
новних економічних показниках, які визначають інвес-
тиційний потенціал регіону.

2. Проведення функціонально-комплексної оцінки
пріоритетності напрямів розвитку інвестиційного потен-
ціалу свідчить про закономірний рух його розвитку.
Розроблена автором економіко-математична модель
прогнозування ефективних напрямів розвитку інвести-
ційного потенціалу показала, що найбільше на це впли-
вають такі фактори: місячний прожитковий мінімум, ва-
ловий регіональний продукт, загальна сума витрат на
науково-технічну діяльність.

3. Перспективами подальших досліджень є розроб-
ка комплексної регіональної програми розвитку інвес-
тиційного потенціалу, яка грунтувалася б на проведеній
функціонально-комплексній оцінці пріоритетності на-
прямів його розвитку.
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