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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ ЧЕРЕЗ
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ
СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
Успішність соціально-економічного розвитку будь-якої території залежить від
багатьох складових, серед яких, у першу чергу, слід назвати рівень розвитку матеріальнотехнічної та виробничої сфер, обсяг нагромадженого людського капіталу, наявність та
достатність ресурсної бази, якість освітніх послуг та конкурентоспроможність наукової
діяльності, природно-кліматичні умови та ефективність регіонального управління, рівень і
якість життя населення та обсяги міграції молоді й високо компетентного населення у
працездатному віці. Фактором, який безпосереднім чином впливає на результативність
реалізації кожної складової соціально-економічного розвитку території виступає рівень
інноваційності рішень, що приймаються на кожному щаблі управління. Виходячи з того,
що інновації виступають універсальним індикатором прогресу та забезпечення
конкурентоспроможності, за сьогоднішніх умов рівень соціально-економічного розвитку
регіону не може бути підвищеним без активізації інноваційної складової. Саме тому мають
бути активованими та залученими всі без виключення технології, інструменти, ресурси та
методи забезпечення інноваційного зростання на регіональному рівні.
Водночас, за умови затяжної економічної кризи, що протягом всього періоду
незалежності негативним чином позначається на економіці України, одночасно
спрямовувати зусилля на інноваційний розвиток всіх без виключення складових соціальноекономічного зростання регіонів країни є неможливо, нездійсненно та економічно
небезпечно. Навіть економічно розвинені країни зосереджують свої зусилля на розвитку
однієї-двох потенційно інноваційних сферах і за умови досягнення очікуваних результатів
переходять до планомірного розвитку інших видів діяльності. Такий підхід має багато
переваг – від концентрування ресурсів і зусиль й до скорочення непродуктивних витрат.
Саме тому й орієнтуються економічно розвинені країни світу саме на використання таких
підходів та управлінських технологій, однією з яких виступає доволі новий проте досить
результативний інструмент – смарт-спеціалізація.
Інструмент смарт-спеціалізації було обрано для реалізації цілей європейської
стратегії економічного зростання «Європа-2020» у напрямі досягнення розумного, сталого
та інклюзивного розвитку. Фахівцями було визначено, що досягти такого розвитку
можливо шляхом посилення регіонального та національного потенціалу країн Європи у
галузі досліджень та інновацій. Саме такий інструмент має бути використаним і в регіонах
України, як альтернативний важіль оздоровлення їх економіки, а тому необхідно досить
чітко визначитися зі змістом нової для системи українського регіонального управління
технології.
Відповідно до сайту Marie Curie Alumni Association зміст смарт-спеціалізації
трактується як «концепція інноваційної політики, яка спрямована на стимулювання
регіональних інновацій, сприяючи зростанню та процвітанню, допомагаючи та дозволяючи
регіонам зосередитись на своїх сильних сторонах» [1]. При цьому фахівці асоціації
стверджують, що досягти позитивних зрушень можливо виключно на підґрунті поєднання
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зусиль трьох груп стейкхолдерів – представників бізнесу, державних управлінських
структур та установ створення, акумулювання та поширення знань.
Smart Specialisation Platform трактує зміст смарт-спеціалізації як «інноваційний
підхід, який має на меті стимулювати економічне зростання та створення робочих місць в
Європі, шляхом надання можливості кожному регіону визначити та розвинути власні
конкурентні переваги» [2]. При цьому при реалізації принципів смарт-спеціалізації на
платформі акцентується увагу на тому, що на партнерських та довготермінових засадах до
цього процесу мають бути залученими органи місцевої влади, бізнес, наукова сфера та
громадянське суспільство.
Ще за одним трактуванням, підхід смарт-спеціалізації «поєднує промислову, освітню
та інноваційну політику, щоб запропонувати країнам чи регіонам визначити та вибрати
обмежену кількість пріоритетних сфер для інвестицій, заснованих на знаннях,
зосереджуючи увагу на їх сильних сторонах та порівняльних перевагах» [3].
Отже, детальне дослідження підходів до розуміння сутності смарт-спеціалізації
дозволило сформулювати основні вимоги до використання цього інструменту, сприйняття
та орієнтація на які регіонами України при створенні власних стратегій інноваційного
розвитку дозволить консолідувати зусилля у страві виведення економіки країни з кризового
стану. Серед таких вимог слід назвати:
− спрямування наявних на рівні регіону та країни ресурсів у ті сфери, в яких
нагромаджено найбільший рівень людського капіталу та які мають найвищій інноваційний
потенціал зростання;
− досягнення синергетичного ефекту від реалізації механізму всебічної державної
підтримки реалізації науково-дослідних робіт інноваційного характеру, розробниками яких
виступають представники бізнесових кіл, закладів освіти та науки регіону;
− вибір сфери діяльності має робитися на об’єктивних засадах на підґрунті фахового
глибокого аналізу конкурентних переваг регіону за умови запобігання впливу політичних
або інших неконструктивних важелів.
Максимальна орієнтація на означені вимоги дозволить досягти синергетичного
ефекту від запровадження на території України стратегії смарт-спеціалізації та поступового
оздоровлення економіки на всіх рівнях.
Список використаних джерел:
1.
2.
3.
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