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Аналіз імітаційної моделі оцінки інвестиційних процесів в регіонах України
Для аналізу та оцінки інвестиційних процесів в регіонах України, автори пропонують використовувати імітаційну
модель, що, на відміну від існуючих, дозволяє враховувати вплив макроекономічних факторів та прогнозувати
майбутній розвиток економічних систем регіонів беручи до уваги їх інвестиційний потенціал. Аналіз імітаційних
моделей оцінки інвестиційних процесів у регіонах України на предмет їх ефективності було проведено з
використанням коефіцієнту детермінації та критерію Фішера, за якими визначається вплив найбільш важливих
показників соціального та економічного розвитку регіонів на формування інвестицій. Аналіз впливу інвестицій на
динаміку показників економічних систем регіонів показав, що 86% побудованих моделей є ефективними.
Статистично значима оцінка параметрів моделі підтверджує ефективність запропонованого підходу для аналізу та
прогнозування важливих показників формування інвестиційної діяльності на регіональному рівні, а також їх
впливу на показники соціального та економічного розвитку.
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Анализ имитационной модели оценки инвестиционных процессов в регионах Украины
Для анализа и оценки инвестиционных процессов в регионах Украины, авторы предлагают использовать
имитационную модель, что, в отличие от существующих, позволяет учитывать влияние макроэкономических
факторов и прогнозировать будущее развитие экономических систем регионов принимая во внимание их
инвестиционный потенциал. Анализ имитационных моделей оценки инвестиционных процессов в регионах
Украины на предмет их эффективности был проведен с использованием коэффициента детерминации и критерия
Фищера, по которым определяется влияние наиболее важных показателей социального и экономического развития
регионов на формирование инвестиций. Анализ влияния инвестиций на динамику показателей экономических
систем регионов показал, что 86 % построенных моделей являются эффективными. Статистически значимая
оценка параметров модели подтверждает эффективность предложенного подхода для анализа и прогнозирования
важных показателей формирования инвестиционной деятельности на региональном уровне, а также их влияния на
показатели социального и экономического развития.
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