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Оцінка галузевого впливу на регіональне різноманіття у Польщі та Україні
Метою дослідження є визначення впливу промислового та інших секторів економіки на регіональне
різноманіття у східноєвропейських країнах, особливо Польщі та Україні. Неоднозначність результатів
попередніх досліджень за факторами регіональної інтеграції вказує на необхідність подальших досліджень з
урахуванням особливостей розвитку окремих економік. Країни, відібрані для аналізу – Україна і Польща –
мали аналогічні стартові умови для трансформації ринку, мають спільний кордон і співставні демографічні
дані. Аналіз регіональної нерівності в Україні виявив тенденцію до асиметричного розвитку регіонів у 20102017 рр. У Польщі різнонаправлені тенденції регіонального розвитку в 2009-2017 рр. були значно менш
вираженими. Для визначення впливу промислової, сільськогосподарської галузі і сфери обслуговування на
регіональну сигма-конвергенцію на основі коефіцієнтів варіації, які оцінюють відмінності в галузевій
структурі регіональних економік було використано статистичний метод. Аналіз показав, що в цілому
нерівномірна структура регіональних економік не має значного впливу на будь-яку з проаналізованих країн,
що підтвердило результати деяких інших досліджень. Водночас, було виявлено, що промислова галузь має
найбільший вплив на регіональне різноманіття у Польщі. Незважаючи на домінуючу роль послуг в
регіональному різноманітті в Україні, більшість вчених підкреслюють важливість промислової галузі для
регіонального розвитку. Для врахування цього фактору у регіональному різноманітті в регіонах України, було
розглянуто певні наслідки для політики регіонів.
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Оценка отраслевого влияния на региональное многообразие в Польше и Украине
Целью исследования является определение влияния промышленного и других секторов экономики на
региональное многообразие в восточноевропейских странах, особенно Польше и Украине. Неоднозначность
результатов предыдущих исследований по факторам региональной интеграции указывает на необходимость
дальнейших исследований с учетом особенностей развития отдельных экономик. Страны, отобранные для
анализа – Украина и Польша – имели аналогичные стартовые условия для трансформации рынка, имеют
общую границу и сопоставимые демографические данные. Анализ регионального неравенства в Украине
выявил тенденцию к асимметричному развитию регионов в 2010-2017 гг. В Польше разнонаправлены
тенденции регионального развития в 2009-2017 гг. были значительно менее выраженными. Для определения
влияния промышленной, сельскохозяйственной отрасли и сферы обслуживания на региональную сигмаконвергенцию на основе коэффициентов вариации, которые оценивают различия в отраслевой структуре
региональных экономик был использован статистический метод. Анализ показал, что в целом неравномерная
структура региональных экономик не имеет значительного влияния на какую-либо из проанализированных
стран, что подтвердило результаты некоторых других исследований. В то же время, было обнаружено, что
промышленная отрасль имеет наибольшее влияние на региональное многообразие в Польше. Несмотря на
доминирующую роль услуг в региональном многообразии в Украине, большинство ученых подчеркивают
важность промышленной отрасли для регионального развития. Для учета этого фактора в региональном
многообразии в регионах Украины, были рассмотрены определенные последствия для политики регионов.
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