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ТА ЕНДОГЕННО-ОРІЄНТОВАНИМ РОЗВИТКОМ 

РЕГІОНІВ 
 
Удосконалення механізму збалансованого ендогенно-

орієнтованого розвитку регіонів перш за все торкається методики 
оцінки виявлення зв'язків між фінансовими дисбалансами та 
ендогенно-орієнтованим розвитком регіонів.  

Огляд літературних джерел, присвячених даній проблематиці 
дозволив відзначити найбільш важливі механізми управління 
ендогенно-орієнтованого розвитку регіонів: 

‒ програмно-цільовий механізм; 
‒ механізм соціального партнерства; 
‒ кластерний механізм як засіб підвищення інноваційної 

активності в регіоні; 
‒ механізм аналізу і оцінки сталого розвитку регіонів. 
Також серед механізмів управління сталим розвитком регіону 

пріоритетне місце займають стратегічне планування соціально-
економічного розвитку регіонів, державно-приватне партнерство, 
функціонування організацій громадянського суспільства. 

Зв'язок комплексу даних механізмів між собою (когерентність) 
забезпечують стійкість регіонального розвитку. 

Для оцінки результативності фінансових інструментів 
стимулювання регіонального розвитку можуть використовуватися 
різні методи (рис. 1). 

Для виявлення зв’язків між фінансовими дисбалансами та 
ендогенно-орієнтованим розвитком регіонів нами було оцінено їх 
взаємозв’язок за допомогою кореляційно-регресійного аналізу. 
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Рис. 1. Методи оцінки результативності фінансових інструментів 
стимулювання регіонального розвитку 

Джерело: розроблено автором за даними [1] 
 
Більш точно тіснота зв'язку оцінюється коефіцієнтом кореляції r. 

Коефіцієнт кореляції лежить в межах . 
При r=0 зв'язку немає. 
Якщо , то між двома величинами існує функціональний 

зв'язок. Коефіцієнт кореляції визначається за формулою: 

                                   (1) 
де rxy – коефіцієнт кореляції;  
xi, yi – поточні значення спостережуваних величин; 

,  –- середні значення цих величин. 

,                                            (2) 

де  – середнє значення добутку двох кореляційних величин; 

 – середні квадратичні відхилення відповідних величин, які 
визначаються так: 

,                                         (3) 
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Методи оцінки результативності фінансових інструментів 
стимулювання регіонального розвитку на основі: 

експертних оцінок,  
а саме: методи 

«круглого столу», 
«мозкового штурму», 

метод Делфі тощо; 

коефіцієнта 
податкової 
лояльності; 

рівня 
податкового 

навантаження; 

кореляційно-
регресійного 

аналізу; 
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Для лінійної регресії коефіцієнт кореляції r є не тільки критерієм 
тісноти зв'язку, але і критерієм точності апроксимації (підбору 
формули, що виражає залежність) [2]. 

Оцінка точності апроксимації (accuracy approximation) 
криволінійної залежністю проводиться за допомогою кореляційного 
відношення: 

,                                      (4) 
де yi – поточні значення залежної змінної;  

 – теоретичні значення; 
 – середні значення. 

Кореляційне відношення приймає значення , воно завжди 
позитивно. Якщо , то крива точніше апроксимує залежність, ніж 
пряма; для прямої . Додатковою оцінкою точності апроксимації 
часто застосовують при оцінці нелінійної регресії, являється середня 

відносна помилка апроксимації , яка визначається за формулою: 

.                                         (5) 
При оцінці взаємного впливу трьох і більше змінних 

використовують коефіцієнт множинної кореляції R, який для трьох 
змінних визначається за формулою: 

                           (6) 
При розрахунку сукупного коефіцієнта кореляції необхідно 

попередньо визначити парні коефіцієнти кореляції ryx1, ryx2, ryx3. 
Після того як всі вони визначені, їх записують в квадратну 
симетричну матрицю: 
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                                     (7) 
Отже, за величиною коефіцієнта кореляції можемо зробити 

наступний висновок: 

 – зв'язку практично немає; 

 – зв'язок слабкий;  

 – зв'язок середній;  

 – зв'язок сильний;  

 – практично функціональний зв'язок[2]. 
Отже, запропонований комплекс виявлення зв'язку між 

фінансовими дисбалансами та ендогенно-орієнтованим розвитком 
регіонів України за допомогою кореляційних матриць може 
розглядатися як інструмент підтримки прийняття рішень при 
сценарному аналізі стратегічних альтернатив розвитку регіонів, 
оцінці їх ефективності та обґрунтуванні стратегічних нормативів по 
окремих сферах. 
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