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Регіональний розвиток пов'язаний з ефективним управлінням галузей, що зазнали потрясінь, на місцевому
рівні. В Європейському Союзі інноваційна політика регіонального розвитку базується на стратегії розумної
спеціалізації, яку намагаються застосувати й сусідні країни. У своїх регіональних стратегіях вони зазначають
цілі, розроблені в рамках методології Об’єднаного дослідницького центру (ОДЦ). Це дозволяє виявити
найбільш ефективні галузі в регіоні, що веде до нового рівня регіональної компетентності на глобальному
рівні. Мета дослідження – визначити пріоритети розумної спеціалізації на основі методології ОДЦ в окремих
регіонах України, оцінити її придатність на ринках, що розвиваються (на прикладі України), та розробити
набір рекомендацій з урахуванням специфіки національної економіки.
Методологія базується на статичному й динамічному аналізі економічного (розраховано показники зростання
середньої заробітної плати та кількості працівників) та інноваційного (проаналізовано показники виробничих,
процесуальних, організаційних і маркетингових інновацій) потенціалу регіону, який розглядається у статті.
Виявлено, що при визначенні пріоритетів розумної спеціалізації методологія ОДЦ має обмежене застосування
в Україні. Обмеження пов'язані з відсутністю даних про інновації та інших економічних показників.
Результати аналізу окремих регіонів показують, які галузі слід рекомендувати як пріоритети розумної
спеціалізації. Однак при обговоренні підрахованих результатів з ключовими зацікавленими сторонами
виявлено розбіжності, неприйнятні при розробці регіональної інноваційної політики. Тому під час сеансів
зв’язку між стейкхолдерами рекомендується враховувати думки експертів при розгляді пріоритетів різних
регіонів України та інших країн, що розвиваються, які перебувають на шляху розумної спеціалізації.
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Региональная умная специализация в Украине: целесообразность применения методологии
Объединенного исследовательского центра
Региональное развитие связано с эффективным управлением отраслей, подвергшихся потрясениям, на
местном уровне. В Европейском Союзе политика регионального развития основывается на стратегии умной
специализации, которую пытаются внедрить и соседние страны. В своих региональных стратегиях они
указывают цели, разработанные в рамках Объединенного исследовательского центра (ОИЦ). Это позволяет
установить наиболее эффективные отрасли в регионе, что ведет к новому уровню региональной
компетентности на глобальном уровне. Цель исследования – определить приоритеты умной специализации на
основе методологии ОИЦ в отдельных регионах Украины, оценить ее применимость на развивающихся
рынках (на примере Украины) и разработать набор рекомендаций с учетом специфики национальной
экономики.
Методология основывается на статическом и динамичном анализе экономического (рассчитаны показатели
роста средней заработной платы и количества работников) и инновационного (проанализированы показатели
производственных, процессуальных, организационных и маркетинговых инноваций) потенциала региона,
рассматриваемого в статье. Обнаружено, что при определении приоритетов умной специализации
методология ОИЦ имеет ограниченное применение в Украине. Ограничения связаны с отсутствием данных об
инновациях и других экономических показателей. Результаты анализа отдельных регионов показывают, какие
отрасли следует рекомендовать в качестве приоритетов умной специализации. Однако при обсуждении
подсчитанных результатов с ключевыми заинтересованными сторонами обнаружены разногласия,
неприемлемые при разработке региональной инновационной политики. Поэтому во время сеансов связи
между стейкхолдерами рекомендуется учитывать мнения экспертов при рассмотрении приоритетов разных
регионов Украины и других развивающихся стран, которые находятся на пути умной специализации.
Ключевые слова: экономический потенциал, мировой опыт, инновационный потенциал, инновационные
секторы, региональное развитие, умная специализация
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