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ОЦІНЮВАННЯ СТУПЕНЯ ОРІЄНТАЦІЇ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ  

НА СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЮ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК 
 

Статтю присвячено оцінюванню ступеня орієнтації стратегій розвитку регіонів України 
на смарт-спеціалізацію та інноваційний розвиток. В роботі обґрунтовано актуальність 
дослідження проблематики щодо оцінювання достатності ступеня орієнтації регіонів України 
на смарт-спеціалізацію при розробці власних стратегій розвитку. Доведено, що обрана 
проблематика дослідження є доволі молодою та не має розробленого або адаптованого до реалій 
українського регіонального управління теоретико-методологічного інструментарію. Окреслено 
сутнісне розуміння терміна «смарт-спеціалізація регіону». На підґрунті вивчення змісту стратегій 
розвитку окремих регіонів України за останні роки проведено дослідження наявності, чіткості 
визначення та змістовної конкретизації означеної регіональної спеціалізації. Здійснено порівняння 
проголошених смарт-спеціалізацій регіонів України та охарактеризовано рівень їх спрямованості 
на активізацію інноваційного розвитку регіонів та країни в цілому.  
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Вступ. Перспектива прояву в країні високих темпів соціально-економічного розвитку, 
що мають виражатися у зростанні якості і комфортності життя населення та підвищенні рівня 
її конкурентоспроможності на світовому ринку, буде значним чином залежати від здатності 
її регіонів правильно визначити та максимально спрямувати зусилля на реалізацію тих сфер 
діяльності, що найбільшим чином відображають їх спеціалізацію і тим самим характеризують 
унікальну регіональну ідентичність. У цьому процесі досить важливу роль має відіграти ефективність 
регіональної влади та її обізнаність стосовно наявних конкурентних переваг регіону і можливостей 
їх розширення і розвитку, вміння їх вчасно визначати, позиціонувати, розвивати та використовувати 
на практиці з метою соціально-економічного й інноваційного зростання регіону та підвищення рівня 
життя населення. Водночас реалізація такого сценарію можлива виключно на підґрунті тісного 
взаємовигідного зв’язку між усіма сферами господарювання регіону та всіма учасниками 
регіональної економіки. Тому будь-які наукові дослідження у сфері смарт-спеціалізації регіонів 
України апріорі мають високий рівень актуальності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розуміння доцільності і необхідності орієнтації 
регіонів України на смарт-спеціалізацію з’явилося у науковій думці відносно недавно і тому на цей 
момент в українському науковому середовищі ще не сформувалося потужної наукової школи, 
яка б займалася розробкою саме означених питань. Разом із тим, починаючи з 2018 р., українські 
науковці почали досить активно досліджувати проблематику смарт-спеціалізації регіонів у контексті 
пошуку шляхів стабілізації соціально-економічного стану розвитку окремих територій України. 
Так, О. Амоша, О. Лях, М. Солдак та Д. Череватський визначають можливості впровадження концепції 
смарт-спеціалізації у старопромислових шахтарських регіонах України [1]. О. Березіна, Н. Березняк та 
Л. Рожкова досліджують європейський досвід смарт-спеціалізації території для отримання важелів 
покращення життя населення та набуття тенденцій інноваційного зростання економіки регіону [2; 3]. 
Т. Далєвськая розглядає смарт-спеціалізацію як дієвий інструмент фінансово-бюджетного та 
стратегічного планування регіонального розвитку [4]. І. Дунаєв розглядає можливості проєктування 

трансформаційних змін на підґрунті актуалізації смарт-спеціалізації регіонів України [5]. І. Залуцький 

визначає інституційно-правові засади впровадження смарт-спеціалізації на території України [6]. 
О. Ракович віддає перевагу сільським територіям у дослідженнях можливостей актуалізації 
регіональної смарт-спеціалізації [7]. О. Снігова, І. Сторонянська, М. Мельник, І. Лещух та А. Шевченко 
окреслюють потенціал та пріоритети смарт-спеціалізації у регіональному розрізі [8–10]. О. Яцюк 
визначає потенціал смарт-спеціалізації як інструмент підвищення конкурентоспроможності 
та інноваційної активності регіону у межах країни [11]. Водночас, незважаючи на досить потужну 
хвилю наукових досліджень обраної тематики, потребує подальшого та більш ґрунтовного розгляду 
конкретизація змістовного навантаження на поняття «смарт-спеціалізація регіону» та оцінювання 
ступеня залучення регіонів України у поширення цих світових процесів. 

Метою статті є оцінювання ступеня орієнтації регіонів України на смарт-спеціалізацію задля 
встановлення їх спрямованості на інтенсифікацію інноваційного розвитку. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Досягнутий на сьогодні рівень інноваційного 
розвитку економіки регіонів України є, м’яко кажучи, недостатнім, що веде до низької економічної 
ефективності господарських процесів, які відбуваються у регіонах країни, та неспроможності 
регіональної влади на цьому підґрунті забезпечити гідні умови для комплексного соціального 
розвитку і захисту населення та екологічної безпеки території його проживання. Водночас розвивати 
всі сфери економічної діяльності, що представлені в структурі господарювання регіону, є бажаним 
напрямом діяльності, проте неможливим за сучасних кризових умов розвитку економіки України. 
Саме тому постає питання необхідності ґрунтовного вибору тих сфер економічної діяльності регіону, 
які, по-перше, є пріоритетними для його розвитку у стратегічному плані, а, по-друге, для їх реалізації 
в межах даної території вже сьогодні та на перспективу є в наявності всі необхідні ресурси 
(матеріальні, інтелектуальні, часові). За таких умов важливим напрямом успішної регіональної 
політики має стати орієнтація владних структур на запровадження принципів розумної спеціалізації 
регіону або так званої «смарт-спеціалізації». 

Детальне вивчення підходів до розуміння змісту терміна «смарт-спеціалізація регіону», 
що на сьогодні сформувалися у зарубіжній та вітчизняній науці [1–15], дало можливість 
сформулювати власне бачення, відповідно до якого під «смарт-спеціалізацією регіону» будемо 
розуміти цілеспрямовану орієнтацію стратегії регіонального розвитку на активізацію конкретних 
видів економічної діяльності, що мають високий рівень потенціалу зростання та достатнє ресурсне 
забезпечення, а реалізація яких буде супроводжуватися синергетичним спрямуванням зусиль усіх 
учасників ринкових відносин, що дасть змогу досягти амбітних цілей щодо інноваційного зростання 
території, соціального забезпечення населення та досягнення економічної ефективності виробничо-
господарської діяльності всіх учасників регіональних економічних відносин.  

У розвинених країнах світу, і у першу чергу країнах Європи, різні аспекти поширення принципів 
смарт-спеціалізації, починаючи з 2011 р., набули формалізованого вигляду та мають дієвий 
організаційно-консультативний супровід у вигляді спеціалізованої комп’ютерної платформи 
S3 Platform [16; 17]. Активну роль у цьому процесі відіграють такі міжнародні організації, 
як Організація об’єднаних націй з промислового розвитку (UNIDO), Світовий банк (The World Bank 
Group), Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD). Основною метою означеної 
цілеспрямованої європейської політики є надання європейськім регіонам кваліфікованої допомоги 
стосовно пошуку найбільш доцільних видів діяльності для окремої території, спрямування зусиль на які 
дасть змогу підвищити її конкурентоспроможність та забезпечити стале зростання на перспективу. 

Україна від означених тенденцій суттєво відстає і на сьогодні практично не має 
на нормативному рівні документів, які б регулювали поширення територією країни процесів смарт-
спеціалізації. Дійсно, повнотекстовий пошук у базі даних «Законодавство України» за запитом 
«смарт-спеціалізація» дав лише один документ – Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки» № 695 
від 5 серпня 2020 р. [18]. У межах цього документа для реалізації цілі № 5 «Сталий розвиток 
промисловості», серед іншого, проголошено: 

1. Розроблення та впровадження механізму державної фінансової підтримки проєктів 
регіонального розвитку, що передбачають розвиток пріоритетних видів економічної діяльності, 
визначених на засадах смарт-спеціалізації та передбачених у регіональних стратегіях розвитку 
(проєкти смарт-спеціалізації). 

2. Впровадження інструментів підтримки участі малого та середнього підприємництва 
у проєктах смарт-спеціалізації. 

3. Забезпечення приєднання всіх регіонів України до Європейської платформи смарт-
спеціалізації (S3 Platform) з метою відкриття доступу регіонам України до інструментів платформи. 

Отже, це єдиний нормативний документ, який не лише проголосив необхідність поширення 
принципів смарт-спеціалізації територією України, а й визначив конкретні вектори руху щодо 
їх методичного та інструментального забезпечення. Проте виключно одного документа недостатньо, 
щоб на національному рівні дати поштовх розвитку процесам розумної спеціалізації. 

У тексті Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», яку було розроблено у 2014 р. та схвалено 
Указом Президента України на початку січня 2015 р., жодного згадування про необхідність 
застосування розумних підходів до здійснення спеціалізації на регіональному рівні в країні 
не наводиться [19]. Та сама ситуація повторюється й у тексті Стратегії сталого розвитку «Україна-
2030», що є досить загрозливим моментом для набуття регіональною економікою ознак 
перспективного інноваційного зростання. Разом із тим появу згадувань про смарт-спеціалізацію 
на національному рівні можна віднести до 2016–2017 рр., коли в країні почалася підготовка 
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до розробки загальнонаціональних стратегій і доктрин, що сьогодні є затвердженими на період 
до 2030 р., в яких питання доцільності запровадження принципів смарт-спеціалізації регіонів України 
розглядається як базова умова соціально-економічного оздоровлення та інноваційного розвитку 
регіональної та національної економіки. Так, у Доктрині збалансованого розвитку «УКРАЇНА 2030» 
та Стратегії зміни майбутнього «Україна-2030» смарт-спеціалізація згадується у двох аспектах: 
«імплементація підходу смарт-спеціалізації для оптимізації використання ресурсних можливостей 
регіонів» та «впровадження й супровід регіональних стратегій смарт-спеціалізації для збалансування 
внеску регіонів у формування національних та інтеграцію до міжнародних ланцюгів створення 
доданої вартості, посилення міжсекторальної взаємодії» [20; 21]. Проте означені документи мають 
виключно рекомендаційний характер та не можуть докорінним чином змінити наявний стан справ. 

З метою ілюстрації ступеня орієнтації регіональної влади на поширення принципів смарт-
спеціалізації було прийнято рішення провести оцінювання для однієї області у межах кожного 
з дев’яти економіко-географічних районів України. Так, характеристику Донецького економіко-
географічного району буде здійснено за даними Донецької області, Придніпровського – 
Дніпропетровської, Північно-Східного – Харківської, Столичного – Київської, Центрального – 
Черкаської, Подільського – Вінницької, Північно-Західного – Волинської, Карпатського – Львівської 
та Причорноморського – Одеської області. Базою інформації для оцінювання стали відповідні 
Стратегії розвитку області на період до 2020 р. та 2021–2027 рр. [22–39]. 

 

Таблиця 1 – Оцінювання спрямованості Стратегій розвитку регіонів України на поширення 

принципів смарт-спеціалізації за період до 2020 р. та 2027 р.  

Економіко-

географічний  

район України 

Область України 
Стратегія розвитку області  

на період до 2020 р. 

Стратегія розвитку області  

на період до 2027 р. 

Донецький Донецька 

Кількість згадувань у 

тексті терміна «смарт-

спеціалізація» – відсутні. 

Змістовне навантаження 

стратегії у сенсі смарт-

спеціалізації: 

забезпечення ефективної 

спеціалізації області з 

пріоритетним використанням 

власного ресурсного 

потенціалу; 

ефективне використання 

потенціалу територіальної 

спеціалізації в економічному 

розвитку 

Кількість згадувань у тексті 

терміна «смарт-спеціалізація» – 

два. 

Змістовне навантаження 

стратегії у сенсі смарт-

спеціалізації: 

розроблення Стратегії здійснено 

на засадах смарт-спеціалізації 

та передбачає інноваційну 

спрямованість і вузьку спеціалізацію 

у пріоритетних сферах регіональної 

економіки 

Придніпровський Дніпропетровська 

Кількість згадувань у 

тексті терміна «смарт-

спеціалізація» – відсутні. 

Змістовне навантаження 

стратегії у сенсі смарт-

спеціалізації: 

ефективне використання 

потенціалу територіальної  

спеціалізації в економічному 

розвитку 

Кількість згадувань у тексті 

терміна «смарт-спеціалізація» – 38. 

Змістовне навантаження 

стратегії у сенсі смарт-

спеціалізації: 

смарт-спеціалізація Дніпропет-

ровської області акцентує увагу 

на необхідності фокусування змін 

через створення унікальних знань 

на основі досвіду й має на меті 

не лише концентрацію ресурсів 

(тобто конкретизацію активів 

регіону), але й їх спрямовування на 

сферу набуття знань, що базуються 

на досвіді, доповнюючи тим самим 

інші відповідні ресурси регіону; 

інноваційний розвиток регіону 

на основі смарт-спеціалізації; 

створення кластерів у хімічній 

та машинобудівній сферах 
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Північно-

Східний 
Харківська 

Кількість згадувань у 

тексті терміна «смарт-

спеціалізація» – відсутні. 

Змістовне навантаження 

стратегії у сенсі смарт-

спеціалізації: відсутнє 

Кількість згадувань у тексті 

терміна «смарт-спеціалізація» – 19. 

Змістовне навантаження стратегії 

у сенсі смарт-спеціалізації:  

побудова конкурентоспроможної 

та смарт-спеціалізованої просторової 

економіки з високою доданою 

вартістю. 

1. Смарт-спеціалізовані інноваційні 

кластери Харківської області, 

які відносяться до сфери управління 

центральних органів виконавчої 

влади: 

в енергомашинобудуванні 

(КВЕД 28.11, КВЕД 27.11, 

КВЕД 85.45); 

y виробництві бронетанкової техніки 

(КВЕД 25.4, КВЕД 30.40, 

КВЕД 85.42); 

в авіаційній промисловості 

(КВЕД 30.30, КВЕД 85.42); 

y створенні та виробництві нових 

матеріалів (КВЕД 20, КВЕД 72.19, 

КВЕД 85.42). 

2. Смарт-спеціалізовані інноваційні 

кластери Харківської області, які 

відносяться до сфери управління 

регіональних органів виконавчої 

влади або знаходяться у приватній 

власності: 

y біофармацевтичній індустрії 

(КВЕД 21, КВЕД 72.11, 

КВЕД 85.42); 

в інформаційних технологіях 

(КВЕД 62.01, КВЕД 85.42); 

y креативній індустрії (окрім 

інформаційних технологій) 

(КВЕД 58.1, КВЕД 59, КВЕД 60, 

КВЕД 63, КВЕД 73, КВЕД 74, 

КВЕД 85.42); 

в агропереробній промисловості 

(КВЕД 01, КВЕД 10, КВЕД 85.42). 

Столичний Київська 

Кількість згадувань у 

тексті терміна «смарт-

спеціалізація» – відсутні. 

Змістовне навантаження 

стратегії у сенсі смарт-

спеціалізації: 

ефективне використання 

потенціалу територіальної 

спеціалізації в економічному 

розвитку 

Кількість згадувань у тексті 

терміна «смарт-спеціалізація» – 125. 

Змістовне навантаження 

стратегії у сенсі смарт-

спеціалізації: 

розвиток інноваційно орієнтованих 

галузей економіки; 

організація та проведення заходів 

процесу підприємницького 

відкриття для пошуку та актуалізації 

галузей смарт-спеціалізації 

Центральний Черкаська 

Кількість згадувань у 

тексті терміна «смарт-

спеціалізація» – відсутні. 

Змістовне навантаження 

стратегії у сенсі смарт-

спеціалізації: 

Кількість згадувань у тексті 

терміна «смарт-спеціалізація» – 25. 

Змістовне навантаження 

стратегії у сенсі смарт-

спеціалізації: 
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ефективне використання 

потенціалу територіальної 

спеціалізації в економічному 

розвитку 

розвиток пріоритетних напрямів 

економіки на засадах інноваційності 

та SMART-спеціалізації; 

практика діалогу з місцевим 

бізнесом, науковими ініціативами 

щодо втілення смарт-спеціалізації 

регіону; 

SMART-спеціалізація регіону С.1. 

Інноваційні агротехнології, глибока 

переробка сільськогосподарської 

продукції, висока якість продуктів 

харчування; 

SMART-спеціалізація регіону С.2. 

Розвиток ІТ-галузі та інформаційно-

комунікаційних технологій 

Подільський Вінницька 

Кількість згадувань у 

тексті терміна «смарт-

спеціалізація» – відсутні. 

Змістовне навантаження 

стратегії у сенсі смарт-

спеціалізації: відсутнє 

Кількість згадувань у тексті 

терміна «смарт-спеціалізація» – 

п’ять. 

Змістовне навантаження 

стратегії у сенсі смарт-

спеціалізації: 

імплементація у стратегічне 

планування розвитку Вінниччини 

Smart-спеціалізації; 

Smart-спеціалізація дасть змогу 

вивести область на новий рівень 

розвитку, відкрити нові інвестиційні 

горизонти, прискорити впроваджен-

ня інновацій, забезпечить викорис-

тання сучасних наукових розробок 

і створення нових конкуренто-

спроможних видів бізнесу; 

організація заходів щодо вивчення 

та поширення найкращого 

вітчизняного та міжнародного 

досвіду в сфері управління 

місцевого та регіонального 

розвитку, особливо в контексті 

інноваційного розвитку регіону 

та його Smart-спеціалізації 

Північно-

Західний 
Волинська 

Кількість згадувань у 

тексті терміна «смарт-

спеціалізація» – відсутні. 

Змістовне навантаження 

стратегії у сенсі смарт-

спеціалізації: відсутнє 

Кількість згадувань у тексті 

терміна «смарт-спеціалізація» – 11. 

Змістовне навантаження 

стратегії у сенсі смарт-

спеціалізації: 

стимулювання розвитку 

інноваційних досліджень 

та технологій; 

розвиток інноваційної 

інфраструктури; 

розвиток людських ресурсів у 

галузях смарт-спеціалізації; 

розвиток інноваційно-інвестиційної 

дорожньо-транспортної логістичної 

інфраструктури регіону; 

стимулювання розвитку 

збалансованого екологічно-чистого 

виробництва продуктів харчування. 

Контроль якості 
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Карпатський Львівська 

Кількість згадувань у 
тексті терміна «смарт-
спеціалізація» – відсутні. 
Змістовне навантаження 
стратегії у сенсі смарт-
спеціалізації:  
спеціалізацію Львівської 
промислової агломерації 
визначають машинобуду-
вання, оброблення деревини 
та виробництво виробів з 
деревини, легка 
промисловість 

Кількість згадувань у тексті 
терміна «смарт-спеціалізація» – 32. 

Змістовне навантаження 
стратегії у сенсі смарт-
спеціалізації: 

впровадження смарт-спеціалізації 
економіки реґіону та стимулювання 
розвитку видів економічної 
діяльності в високою доданою 
вартістю; 

конкурентоспроможна економіка 
на засадах смарт-спеціалізації.  
Відібрано 12 галузей, які впродовж 
останніх років нарощували 
потужності та здійснювали 
інноваційну діяльність. Сумарна 
кількість зайнятих у цих сферах 
становить 8 % загальної зайнятості 
в регіоні 

Причорномор-
ський 

Одеська 

Кількість згадувань у 
тексті терміна «смарт-
спеціалізація» – відсутні. 
Змістовне навантаження 
стратегії у сенсі смарт-
спеціалізації:  
область розташована на 
перехресті міжнародних 
транспортних магістралей із 
півночі на південь та із заходу 
на схід, що визначає певним 
чином спеціалізацію регіону 
та пріоритети його розвитку 

Кількість згадувань у тексті 
терміна «смарт-спеціалізація» – 
десять. 

Змістовне навантаження 
стратегії у сенсі смарт-
спеціалізації: 
проведено робочу нараду на тему 
«Визначення смарт-спеціалізації для 
Одеської області і розробки плану 
дій по їх підтримці» за участю 
експертів Об’єднаного дослідного 
центру Європейської комісії, 
керівників структурних підрозділів 
обласної державної адміністрації, 
Одеської обласної ради, наукових 
організацій, бізнес-асоціацій та 
підприємців 

 

За результатами проведеного оцінювання можна зробити три головні висновки. По-перше, у 

жодному з досліджених регіонів України на період до 2020 р. не було спрямовано Стратегію 

розвитку на пошук і реалізацію смарт-спеціалізації, що стало одним із чинників гальмування 

економічної стабілізації та подолання кризових явищ в Україні. По-друге, починаючи з 2021 р., 

регіони України визнали актуальність та доцільність ґрунтовного встановлення та здійснили 

подальшу орієнтацію на смарт-спеціалізацію регіональної економіки. Цей факт має вселяти оптимізм, 

проте, по-третє, більшість регіонів у своїх Стратегіях розвитку на період до 2027 р. заклали виключно 

декларативні тези стосовно необхідності поширення принципів смарт-спеціалізації (у деяких 

випадках словосполучення «смарт-спеціалізація» просто дописувалося в кінці речення 

без конкретизації змісту). Виняток становлять Харківська, Львівська та Черкаська області, стратегії 

розвитку яких хоча й не містять конкретного плану реалізації смарт-спеціалізації, проте визначають 

конкретні сфери економічної діяльності, розвиток яких має першочергове значення для стратегічного 

зростання економіки регіону. Цей позитивний досвід слід закріпити та надалі поширювати на всі без 

винятку регіони України, що дасть можливість підвищити рівень конкурентоспроможності 

її економіки та забезпечити добробут населення. 

Висновки. Стан розвитку економіки України потребує негайного запровадження дієвих заходів 

задля набуття позитивних тенденцій зростання конкурентоспроможності регіонів країни. Світовий 

досвід показав, що перспективним інструментом реалізації цієї мети може стати смарт-спеціалізація 

регіону, зміст якої полягає у детальному глибокому дослідженні конкурентних переваг окремої 

території і на цьому підґрунті ґрунтовній розробці плану заходів щодо максимізації зусиль у напрямі 
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підвищення конкурентоспроможності регіону. Проведене дослідження дало змогу дійти висновку, 

що на сьогодні в Україні використання цього інструменту не здійснюється, проте існують проєкти 

його застосування, починаючи з 2021 р. Приділення достатньої уваги з боку всіх учасників 

регіональної економіки цим проєктам дасть можливість стабілізувати процеси регіонального 

розвитку.  

Подальші дослідження мають бути спрямованими на розробку дорожньої карти максимізації 

реалізації конкурентних переваг кожного регіону України на практиці.  
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ASSESSMENT OF THE DEGREE OF ORIENTATION OF THE REGIONS OF UKRAINE  

ON SMART SPECIALIZATION AND INNOVATIVE DEVELOPMENT 

 

The article is devoted to assessing the degree of orientation of the development strategies of the 

regions of Ukraine towards smart specialization and innovative development, the implementation of which 

should become the starting point for the socio-economic improvement of the territory. The novelty of the 

work lies in the application of an integrated approach to the essential definition and establishment of the 

presence of smart specialization of the region, which has been done by examining the text of the 

corresponding regional development strategy. 

The paper substantiates the relevance of the problematic study to assess the adequacy of the degree 

of orientation of the regions of Ukraine towards smart specialization when developing their own 

development strategies. It is proved that the selected scientific problem is a rather young field of research 

and there is still no theoretical and methodological toolkit developed or adapted to the realities of the 

Ukrainian regional administration. 

The essential definition of the term "smart specialization of the region" has been defined, by which it 

is proposed to understand the purposeful orientation of the regional development strategy towards the 

activation of specific types of economic activities with a high level of growth potential and resource 

provision, accompanied by a synergistic direction of efforts of all participants in market relations, the 

implementation of which will allow to achieve ambitious goals of the innovative growth of the territory, 

social security of the population and the economic efficiency of the activities of all participants in regional 

economic relations. 

Based on the study of the content of development strategies for individual regions of Ukraine in 

recent years, a study of the presence, clarity of definition and substantive concretization of the specified 

regional specialization has been carried out. A comparison of the proclaimed smart specializations of the 

regions of Ukraine is carried out and the level of their focus on enhancing the innovative development of 

regions and the country as a whole is characterized. 

Keywords: region, smart specialization, innovative development, Ukraine, estimation. 
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