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Аналіз інвестиційного потенціалу економіки під час запровадження проектів державно‐
приватного партнерства
У статті розглянуто особливості механізму державно-приватного партнерства. Важливим завданням дослідження є
визначення оптимального співвідношення у розподілі інвестицій при підвищенні нового позитивного зовнішнього
ефекту. В ході огляду літератури автори зробили припущення про те, що баланс між ринковими та державними
методами регулювання дозволяє досягти стійкого розвитку з точки зору використання ресурсів. Ця гіпотеза була
розроблена в ході аналізу мультиплікативного ефекту інвестиційного потенціалу індексу ВВП. В основі методу
дослідження лежить аналіз регресійних залежностей: багатофакторна оптимізація визначається за допомогою
методу конфігурацій разом з ітераційною процедурою. Отримані результати свідчать про те, що внесок держави у
загальний інвестиційний потенціал проектів державно-приватного партнерства є традиційно низьким.
Найбільшого інвестиційного потенціалу економіки можна досягти за умови збереження структури розподілу
інвестицій у співвідношенні 0,09:0,91 для державного та приватного сектору відповідно. Практичне застосування
оптимізаційної моделі дозволяє запровадити гнучкий механізм узгодження умов фінансування проектів.
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Анализ инвестиционного потенциала экономики во время внедрения проектов государственно‐
частного партнерства
В статье рассмотрены особенности механизма государственно-частного партнерства. Важным заданием
исследования является определение оптимального соотношения в распределении инвестиций при повышении
нового положительного внешнего эффекта. В ходе обзора литературы авторы сделали предположение о том, что
баланс между рыночными и государственными методами регулирования позволяет достичь устойчивого развития
с точки зрения использования ресурсов. Данная гипотеза была разработана в ходе анализа мульпликативного
эффекта инвестиционного потенциала индекса ВВП. В основе метода исследования лежит анализ регрессионных
зависимостей: многофакторная оптимизация определяется при помощи метода конфигураций вместе с
итерационной процедурой. Полученные результаты свидетельствуют о том, что вклад государства в общий
инвестиционный потенциал проектов государственно-частного партнерства является традиционно низким.
Наибольшего инвестиционного потенциала экономика можно достичь при условии сохранения структуры
распределения инвестиций в соотношении 0,09:0,91 для государственного и частного сектора соответственно.
Практическое применение оптимизационной модели позволяет внедрить гибкий механизм согласования условий
финансирования проектов.
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