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давно перетворилася на масовий товар. Політик повинен подобатись. Політик повинен догоджати. Політика
давно стала масовою і перетворилася на торгівлю дешевим товаром...» [1]
Підсумовуючи, зауважимо, що впродовж останніх років спостерігається криза західних
цивілізаційних цінностей та зародження нових ідей, нової морально-ціннісної парадигми буття, яка
поступово вкорінюється в свідомості мас за допомогою конвергентних ЗМІ та новітніх цифрових
технологій. Дедалі більшого впливу набувають соціальні мережі, що безперервно наповнюють своїм
контентом сучасний медіа простір і безпосередньо формують думки, стереотипи, оцінки і судження
масового користувача. Значну роль також відіграє феномен блогерства, когорта так званих «володарів
думок», кумирів молоді, що формують певні тренди та вподобання молодого покоління і досить часто
співпрацюють з політиками або самі мають певні політичні амбіції. Окрім того, тотальне захоплення
соціальними медіа та дистанційні освітні технології призводять до критичного зниження інтелектуальних
здібностей і рівня освіченості не лише мас, але й представників еліт. Стрімка цифровізація на сучасному
етапі розвитку людства є потужним механізмом маніпулювання масовою свідомістю, контролю та стеження
держави за громадянами.
Таким чином, основними сучасними тенденціями є криза концепцій елітаризму, поширення
егалітарних ідей, формування нового типу відносин між елітою та масою, де маса намагається чинити тиск
на еліту і водночас стає, часто не усвідомлюючи, об’єктом маніпулювання, своєрідною «зброєю» та
інструментом досягнення певних цілей еліти.
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При прийнятті рішення про доцільність використання того чи іншого інструменту регіонального
управління представникам органів регіональної влади та запрошеним фахівцям необхідно орієнтуватися
нестільки на його популярність та креативність, скільки на об’єктивні передумови та наявні для цього
можливості й ресурси в регіоні та чітко володіти всіма організаційними особливостями здійснення даного
процесу на практиці. Лише за таких умов можуть бути досягнутими очікувані результати та реалізовані
поставлені цілі.
Смарт-спеціалізація є інструментом, який довів свою результативність на прикладі розвинених країн
світу і дозволив досягти не лише певних локальних цілей, а й наблизитися до розв’язання задач сталого
розвитку на рівні країни чи навіть континенту. Так, наприклад, Австралією протягом 2008-2009 рр. було
інвестовано з різних джерел 441 млн австралійських дол. на підвищення продуктивності праці, запобігання
зміні клімату та ощадне використання природних ресурсів у сільському господарстві, що і було визнано
смарт-спеціалізацією [1, с. 56-60]. Широкомасштабні наукові дослідження в країні були спрямовані на
інноваційний супровід всього життєвого циклу вирощування зернових культур (дослідження ринку,
селекція, методи господарювання та після виробнича обробка), з цією метою було обрано 25 найбільш
конкурентоздатних видів зернових.У результаті вклад сільського господарства у ВВП країни зрісдо
12,1%порівняно з 3,2%, які у середньому спостерігалися протягом 1999-2006 рр. [1, с. 57].Було встановлено,
що 1,0% від продажу зерновий має бути спрямованим на рахунок Корпорації досліджень та розробки
зернових(The GrainsResearchandDevelopmentCorporation), що використовуються не лише на неперервний
інноваційний розвитоккожного з етапів життєвого циклу вирощування зернових культур в країні, а й на
професійнезростання та навчання працівників підприємств, що є безпосередніми учасниками даного
процесу, яких за даними 2013 р. нараховувалося понад 24 тис. ферм [1, с. 58]. У комплексі це дозволило

77

К Р Е А Т И В Н И Й

П Р О С Т І Р

●

2 0 2 1

●

№ 1

досягти основної мети функціонування Корпорації – інвестувати у дослідження, розробки та збільшення
масштабів діяльності для створення сталої прибутковості для виробників зерна [2].
Другий приклад є менш результативним і пов’язаний з Фламандським регіоном (Фландрія) Бельгії,
який в якості смарт-спеціалізації обрав напрям – нанотехнології для здоров’я (і для медицини), який на
основі досліджень міжнародних ринків було визнано як сферу діяльності, що розвивається найбільшими
темпами та яка здатна кардинальним чином підвищити якість життя людини.Для реалізації смартспеціалізації у межах кластеру було об’єднано зусилля та потенційні можливості двох видів економічної
діяльності регіону – ІТ та фармацевтики, що дозволило ефективно розв’язувати нагальні соціальні
проблеми регіону [1, с. 61]. Сферу ІТ представив міжнародний центр IMEC (Interuniversity Microelectronics
Centre), що розробляє технологічні платформи цифрових технологій та наноелектроніки для регіонального,
європейського та глобального рівнів, інтегруючи як життєвий цикл технологій, так і безпосередніх
учасників створення додаткової вартості в різних областях діяльності людини [3]. Сфера медицини та
фармацевтики представлена всесвітньо відомим Інститутом досліджень та розробок в області біотехнологій
VIB, структура якого складається з восьми тематичних науково-дослідних центрів, вбудованих в діяльність
п’яти університетівФландрії – Ghent University, KU Leuven, University of Antwerp, Vrije Universiteit Brussel
and Hasselt University [4]. До проєкту також було залучено клінічну інфраструктуру регіону, що
представлено однією з найбільших лікарень Європи (м. Левен) та трьох університетських лікарень
регіону.У основу функціонування кластера було покладено три амбітні мети: підвищення рівня здоров’я
людини; створення економічних переваг для економіки регіону та завоювання Фландрією міжнародного
ринку в сфері нанотехнологій для здоров’я. Проте розпочаті ініціативи не мали безпосередньої підтримки
та ефективної координації від керівництва регіону та галузі, що поступово призвело до скорочення
масштабів досліджень та згортання проєкту. Проте сьогодні з’явилася надія на його продовження, так як
три кластерні організації у сфері охорони здоров’я та біотехнологій Фландрії, а саме DSPValley,
Pharma.beта Flanders Bio взяли на себе зобов’язання по продовженню науково-дослідних робіт, що були
свого часу розпочаті IMEC.
Отже, смарт-спеціалізація не є панацеєю від всіх соціально-економічних проблем, що
спостерігаються в регіоні та країні, а її реалізація має підпорядковуватися певним закономірностям та
базуватися на конкретних принципах. Це є особливо актуальним для України, так як саме цей інструмент
пропонується до впровадження на всій території країни протягом найближчих семи років, що виходить зі
змісту відповідних стратегій регіонального розвитку на період до 2027 р. А враховуючи той факт, що для
України цей інструмент є зовсім новим, можна констатувати про нагальну потребу детального та
досконального вивчення, ознайомлення з особливостями його застосування, межами використання та
можливостями адаптування передового досвіду.
Детальне ознайомлення з офіційними документами, що регламентують процедури смартспеціалізації регіону дозволило дійти таких висновків стосовно вимог та особливостей реалізації у регіоні
смарт-спеціалізації [5-7]:
1) в основі смарт-спеціалізації лежить докорінна перебудова та перезапуск регіональної економіки,
де основним вектором руху виступає розробка, адаптація та впровадження технологічних інновацій.
Однією з умов успішного вибору виду економічної діяльності тут має стати рівень гуманізму ідеї та її
спрямованість на покращення якості життя людини в регіоні, країні чи на планеті в цілому;
2) смарт-спеціалізація області має ґрунтуватися на діяльності сильних гравців (безпосередніх
учасників, стейкхолдерів), що мають мати високий рівень зацікавленості у кінцевих результатах й потужну
підтримку для їх досягнення, володіти суттєвим інноваційним потенціалом та мати достатні обсяги
матеріальних та інтелектуальних ресурсів;
3) смарт-спеціалізація вимагає значних інвестицій з різних джерел та мобілізації всіх ресурсів регіону,
а тому курс на одночасний розвиток декількох сфер економічної діяльності території, також як і дублювання, і
фрагментація зусиль на розвиток одного й того ж виду діяльності у різних регіонах країни, не дасть
очікуваного результату і буде програшним. Тому на вищому рівні має бути досягнуто узгодження всіх дій, що
регламентують та організовують діяльність кластерів або інших форм реалізації смарт-спеціалізації;
4) ґрунтовний вибір сфери економічної діяльності регіону, у яку будуть цілеспрямовано
направлятися інвестиції, для розвитку якої будуть стимулюватися та акумулюватися інновації, має бути
заснованим на підґрунті унікальності, ресурсозбереження і конкурентних перевагах території та
корелюватися як із цілями і задачами місцевого ділового середовища, так і з потребами населення;
5) за сучасних умов економічний розвиток території у вигляді зростання сукупної продуктивності
праці та підвищення конкурентоспроможності регіону не може бути досягнутим без одночасної його
промислової, наукової та технологічної спеціалізації;
6) смарт-спеціалізація регіону має ґрунтуватися на потужних та конкурентоздатних системах освіти
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і науки, для чого ці сфери мають у достатній мірі фінансуватися та у безперервному режимі орієнтуватися
на світові найкращі практики, управління знаннями та розробку інновацій, збалансованість регіонального
ринку праці. Обов’язковою умовою при цьому має стати створення інноваційно-інтелектуального
середовища на основі раціонального та взаємовигідного поєднання діяльності освітніх, наукових та
бізнесових структур регіону з метою створення інновацій та нововведень;
7) стратегія смарт-спеціалізації регіону має стати складовою національної та регіональної політики в
області НДДКР, для чого в її розробці мають прийняти участі всі стейкхолдери від представників органів
національної та регіональної влади, освіти та науки й до бізнесових кіл та підприємців.
Лише детальне вивчення, розуміння змісту та привласнення кожної з виокремлених вимог щодо
специфіки реалізації смарт-спеціалізації на регіональному рівні дозволить регіону досягти синергетичного
ефекту від тих зусиль і вкладених ресурсів, які було витрачено всіма учасниками процесу. Ключову роль
при цьому має відіграти регіональне керівництво, яке має ініціювати, координувати, консультувати,
спрямовувати, стимулювати та організовувати роботу по вибору та організації діяльності потенційно
інноваційно ємного для регіону виду економічної діяльності та створювати умови для досягнення цілей,
поставлених кожним учасником процесу.
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TRANSFORMATION OF THE WORLD ECONOMIC SYSTEM IN ACCORDANCE WITH CURRENT
TRENDS OF SOCIETY DEVELOPMENT
The article considers the need to transform the world economic system in response to the modernization of
modern society as a result of the unrestrained development of scientific and technological progress; determined the
main dominant features of world society, which will be manifested and become apparent as a result of the
implementation of the concept of sustainable development. Keywords: the concept of sustainable development, ecoinnovation, scientific and technological progress, technological singularity, modernization of the world economic
system, transformation of society.
Today, the whole progressive world has embarked on the path of sustainable development, as a concept of
organizing socio-economic relations based on resource conservation and greening of production and all spheres of
the economy. Effective implementation of this concept is possible in terms of scientific and technological progress,
the dominance of innovation in economic processes, the introduction of eco-innovation in all spheres of society.
The desire of transnational corporations to take a leading position in the world market, gaining a competitive
advantage, stimulates the development of innovation. Digitalization and widespread use of artificial intelligence
accelerate the change of technological generations, intensifying the process of technological singularity, in which
unbridled scientific and technological progress can go beyond human understanding, which will lead to
unpredictable consequences. Thus, the modernization of the world economic system must provide for its systemic
transformation in accordance with new trends and potential threats to international economic security.
In our opinion, to prevent the possible negative consequences of the technological singularity, all subjects of
international relations should move today to ensure the common interests of mankind, common ideology, namely
the harmony of human life and the planet, which will be the conceptual basis of the new world in contrast to the
capitalist worldview, in which the individual is a priority, and in comparison with the concept of sustainable
development, the center of which is the health of the planet, will be based on a happy and comfortable human
existence on a healthy and safe planet. To do this, humanity needs to take three global steps. It should be noted at
once that in this case we use the phrase "global steps" not by chance, because such steps are comprehensive for the
world and mandatory for all nation states, because the effectiveness of their implementation will depend directly on
the degree of involvement of the world.
Therefore, we propose to take the following three "global steps" to avoid potential threats from the
technological singularity [3]:
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