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С М А Р Т  С П Е Ц І А Л І З А Ц І Я

В  У К Р А Ї Н І

П�дх�д, започаткований
Євроком�с�єю в 2011 роц�, має на
рахунку вже б�льше 120

розроблених стратег�й в
рег�онах ЄС та поза його межами. 

 

Через новизну п�дходу, нав�ть
попри проведення
�нформац�йних заход�в та
техн�чну п�дтримку з боку
М�н�стерства та експертного
середовища, област� в Україн� все
ще стикаються з багатьма
викликами в процес� його
використання. 

 

Б�льш�сть з них пов’язана з
р�зним трактуванням Смарт
Спец�ал�зац�ї, пор�внюючи її з�
смарт с�т�, смарт р�шеннями чи
смарт автомоб�лями. 

 

В результат� двор�чної роботи з
впровадження S3, Український
�нститут м�жнародної
пол�тики та М�неконом�ки
з�брали найтипов�ш� помилки
трактування Смарт Спец�ал�зац�ї 
 .в Україн�.

Минулого року М�н�стерство
економ�чного розвитку України
сп�льно з Європейською Ком�с�єю
розгорнули роботу по впровадженню
Смарт Спец�ал�зац�ї в Україн� 

ЩО
ВІДБУВАЄТЬСЯ
 

 дозволяє �дентиф�кувати т� галуз�
економ�ки, як� мають найб�льший
�нновац�йний потенц�ал 

залучає сильних та �нновац�йних
стейкхолдер�в з б�знесу та науки для
включення �нновац�йних продукт�в в
порядок денний формування пр�оритет�в
розвитку областей

дає можлив�сть в�днайти ун�кальн�
переваги серед ус�х областей України та
уникнути узагальнених пр�оритет�в для
област�, як� ран�ше не давали можливост�
д�йти до практичних результат�в

дає можлив�сть област� будувати ланцюги
доданої вартост� з �ншими рег�онами  в ЄС,

уникаючи дублювання та приєднуючи

 

 

 

      українськ� област� до мереж� л�дер�в в ЄС 

КЛЮЧОВІ ФУНКЦІЇ 



СМАРТ СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ ТІЛЬКИ В
ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ

При формуванн� нової промислової стратег�ї, М�н�стерство
економ�чного розвитку визначило Смарт Спец�ал�зац�ю одним з
механ�зм�в забезпечення реал�зац�ї промислової пол�тики на
рег�ональному р�вн�, проте це не обмежує пошук ун�кальност�
лише в цьому сектор�. Смарт в�дкритий для вс�х напрям�в
економ�чного розвитку, як� мають �нновац�йний потенц�ал будь
то сфера надання послуг або �нформац�йно-комун�кац�йн�
технолог�ї

ОТГ ТА СЕЛА МОЖУТЬ
РОЗРОБЛЯТИ ВЛАСНІ СТРАТЕГІЇ
СМАРТ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

Як�сний пошук Смарт Спец�ал�зац�й потребує залучення р�зних
груп стейкхолдер�в. Передус�м, це стосується б�знесу,
ун�верситет�в та науково-досл�дних установ, тобто тих учасник�в,
як� здатн� генерувати �нновац�йн� р�шення базуючись на
знаннях про технолог�ї, зростання ринку, соц�ально-економ�чн�
потреби в м�жнародному контекст�. Якщо  в ОТГ вистачить
ресурс�в та �нфраструктури для розробки власної стратег�ї Смарт
Спец�ал�зац�ї - цу ц�лком може бути наступною �терац�єю
впровадження Смарту. Варто спочатку спробувати п�дх�д на
рег�ональному р�вн�. До того ж громади мають бути частиною
процесу розробки п�дходу для област�

Міф

Міф



СМАРТ СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
ТА СМАРТ СІТІ – ОДНЕ Й ТЕ
САМЕ?

Сьогодн� все навколо смарт: смарт технолог�ї, смарт будинки та
нав�ть смарт кава. Коли чуєш це слово п�дсв�домо генерується
картинка на як�й зображено щось високотехнолог�чне та
сучасне. Дуже часто хтось серед учасник�в в областях каже:
  «це ж те саме що й Смарт с�т�, ми вже про це чули». Насправд�,
останнє не має жодного в�дношення до Смарт спец�ал�зац�ї.
Смарт с�т� це про використання сучасних технолог�й для м�ської
�нфраструктури, а Смарт Спец�ал�зац�я пропонує розумний п�дх�д
для пошуку власної ун�кальност�

СМАРТ СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
ДОПОМОЖЕ РЕАНІМУВАТИ
КОЛИШНІ РАДЯНСЬКІ ПОТУЖНІ
ГАЛУЗІ

Смарт спец�ал�зац�я концентрується лише на наявних ресурсах.
В�дбудувати старий завод або звести новий може бути
потенц�йно гарною �деєю, Потужний радянський завод може
стати основою для Смарт Спец�ал�зац�ї якщо використовуючи
уже наявни напрацювання в�дбудеться трансформац�я до
сучасного �нновац�йного продукту, який може стати точкою
росту рег�ону. Перед тим як визначити конкретн� пр�оритети,
методика п�дходу пропонує провести ретельну д�агностику
рег�ону. На практиц� це означає проведення к�льк�сного та
як�сного анал�зу област� для збору доказової бази.
Доказова база дозволяє виявити сильн� сторони област� та
наявну критичну масу. Таким чином, пр�оритети Смарт
будуються в�дштовхуючись лише в�д тих можливостей
та ресурс�в, як� область має сьогодн�
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СМАРТ
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ЦЕ «ЛІКИ ВІД
УСІХ ХВОРОБ»

Смарт не л�кує, в�н скор�ш допомагає п�д�брати правильн� л�ки.
Цей п�дх�д не має ун�версального р�шення для вс�х, проте в�н
пропонує методику, яка допоможе област� виявити свої
конкурентн� переваги та зосередитись на їх подальшому
розвитку. Ключовий меседж Смарт п�дходу можна викласти
одним реченням: «не гон�ться за трендами та не коп�юйте �нш�
рег�они, шукайте те, в чому ун�кальна саме ваша область».
Ефективн�сть процесу визначення пр�оритет�в Смарт
спец�ал�зац�ї так само, як усп�х їх подальшої реал�зац�ї залежать
в�д прагнення та р�шучост� самих областей

ПРІОРИТЕТИ
СМАРТ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ
УКРАЇНСЬКИХ ОБЛАСТЕЙ ОБИРАЄ
ЄС

Смарт спец�ал�зац�я це п�дх�д «знизу-вгору». Област� сам�
обирають свої Смарт пр�оритети в�дштовхуючись в�д
проведеного анал�зу, результат�в сп�льної роботи влади,
б�знесу та науковц�в. Тому й усп�х процесу визначення
пр�оритет�в так само як � ефективн�сть їх подальшої реал�зац�ї
залежить лише в�д м�сцевих учасник�в. Завданням
Нац�ональної команди з� Смарт спец�ал�зац�ї в Україн� та
Європейської ком�с�ї є оц�нка в�дпов�дност� процесу розробки
Смарту зг�дно до оф�ц�йної методолог�ї ЄС та надання техн�чної
п�дтрмки
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ПРІОРИТЕТИ
СМАРТ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНУ
БУДУТЬ ЄДИНИМИ
ПРІОРИТЕТАМИ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ
ОБЛАСТІ Т� галуз�, як� не ув�йдуть до перел�ку Смарт пр�оритет�в проте

мають стратег�чне значення для економ�чного зростання
област�, будуть продовжувати св�й розвиток та будуть закладен� в
стратег�ю рег�онального розвитку. Країни ЄС розум�ють, що
не вс� потужн� галуз� в рег�онах мають �нновац�йний потенц�ал
проте вони роблять або можуть зробити вагомий внесок в
розвиток територ�й. Тому Смарт спец�ал�зац�я є лише частиною
економ�чного компоненту стратег�ї рег�онального розвитку. Те
саме стосується наукової д�яльност� м�сцевих вищих навчальних
заклад�в

НАША ОБЛАСТЬ ЩЕ НЕ ГОТОВА
ВИКОРИСТОВУВАТИ ПІДХІД
СМАРТ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

Смарт спец�ал�зац�я не пропонує р�шень до яких област� не
готов�. Використовуючи Смарт спец�ал�зац�ю або
будь-який �нший п�дх�д, областям все одно потр�бно робити
виб�р, розробляти свої стратег�ї та конкретн� плани д�й для
п�дсилення власної конкурентоспроможност�. Смарт пропонує
як�сний процес та механ�зми створення такої стратег�ї. В першу
чергу це про фокусування обмежениз ресурс�в на ч�тких
пр�оритетах, що мають вискокий �нновац�ний потенц�ал. Другим
важливим компонентом є взаємод�я м�ж представнками
м�сцевого б�знесу, науки, громадськост� та влади. Немає рег�он�в
яким би це не п�дходило, �нша справа, що так, це складно �
потребує зусиль та в�дпов�дальномт�
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ВЛАДА САМА
ВИЗНАЧАЄ СМАРТ
СПЕЦІАЛІЗАЦІЮ В ОБЛАСТІ

Ми, влада, сам� визначимо, яка галузь в област� є Смарт
Спец�ал�зац�єю � розкажемо про це б�знесу та ус�м �ншим. Н�,
Смарт Спец�ал�зац�я так не працює. Для того щоб визначити
пр�оритет Смарт Спец�ал�зац�ї необх�дно з�брати разом тих
людей, як� мають в�дношення до науково-досл�дницької
д�яльност� та сектору реальної економ�ки та надати їм умови для
сп�льного генерування �дей. Як�сну Смарт Спец�ал�зац�ю може
бути визначено лише за умови сп�впрац� влади з б�знесом,
наукою та громадськ�стю. Визначаючи Смарт, учасники також
розроблюють сп�льний план д�й для реал�зац�ї обраних
спец�ал�зац�й включаючи т� �нструменти та проекти, як� необх�дн�
саме їм

НАШОЮ СМАРТ СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ
БУДЕ ВІДБУДОВА АЕРОПОРТУ, БО
В НАС ЙОГО НЕМАЄ

Побудова аеропорту може стати важливою складовою
рег�онального розвитку адже це стратег�чний   об’єкт, проте в�н
не є ун�кальним. Б�льш того, п�дх�д Смарт Спец�ал�зац�ї пропонує
створення ун�кальних продукт�в, послуг чи технолог�й, того, з
чим можна вийти на ринок. Тому аеропорт може стати фактором
п�дсилення тої чи �ншої Смарт Спец�ал�зац�ї
проте не може стати самою S3
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МИ БУДЕМО
ОБИРАТИ ГАЛУЗЬ ДЛЯ СМАРТ
СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ БЕЗ ВРАХУВАННЯ
АНАЛІЗУ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ

Ще одна особлив�сть п�дходу Cмарт Спец�ал�зац�ї – це його
обґрунтован�сть. Важливим кроком методолог�ї є отримання
доказової бази, тобто проведення к�льк�сного та як�сного анал�зу.
Отримана �нформац�я має слугувати допом�жним �нструментом в
пошуку саме тих галузей, як� мають найб�льший �нно�вц�йний
потенц�ал в област�. Тому визначити Смарт Спец�ал�зац�ю без
анал�зу статистичних даних неможливо
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