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Мета та завдання дослідження
Визначення особливостей методології стратегування смарт-

спеціалізації промислових регіонів

Мета дослідження

обґрунтування комплексу 

теоретичних положень і науково-

методологічних підходів щодо 

визначення стратегічних напрямів 

розвитку промислових регіонів 

України на засадах смарт-

спеціалізації в умовах інтеграції 

України до Європейського Союзу.

Аналіз та моделювання стратегічних сценаріїв виходу 

на траєкторію сталого розвитку промислових регіонів України 

шляхом модернізації та смарт-спеціалізації

Обґрунтування науково-методичних рекомендацій 

з ревіталізації старопромислових територій 

в контексті Цілей сталого розвитку 

в умовах реалізації стратегій смарт-спеціалізації

Розроблення науково-інституційних положень і рекомендацій 

щодо підсилення кластерної складової сталого розвитку 

економічних районів України 

в контексті реалізації стратегій смарт-спеціалізації

Розроблення інституційного супроводу реалізації регіональних 

стратегій смарт-спеціалізації

1

2

3

4

5

1



Основні напрями дослідження: 

01 Особливості методології стратегування смарт-спеціалізації промислових регіонів

02
Стратегічні сценарії виходу на траєкторію сталого розвитку промислових 

регіонів України шляхом модернізації та смарт-спеціалізації

03 Ревіталізація старопромислових територій в контексті Цілей сталого розвитку

в умовах реалізації стратегій смарт-спеціалізації

04
Кластерна складова сталого розвитку економічних районів України в контексті 

реалізації стратегій смарт-спеціалізації

05 Інституційний супровід реалізації регіональних стратегій смарт-спеціалізації
2



Ідея дослідження полягає в тому, що для промислових регіонів з метою визначення

стратегічних напрямів їх розвитку принципове значення має впровадження підходу смарт-

спеціалізації у систему стратегічного планування регіонального розвитку для пошуку та підтримки

унікальної спеціалізації та конкурентних переваг регіонів, що базуються на їх науковому,

інноваційному та промисловому потенціалі й спрямовуються на галузеву (технологічну)

диверсифікацію економіки як основи підвищення її міжнародної конкурентоспроможності.

Актуалізується питання аналізу та моделювання результатів виконання етапів стратегій

регіонального розвитку та розроблення стратегічних сценаріїв й рекомендацій їхнього коригування

для виходу на траєкторію сталого розвитку на засадах смарт-спеціалізації. 3



Основна наукова гіпотеза, прийнята

до розробки, полягає в тому, що в

умовах реалізації Стратегій

регіонального розвитку на засадах

смарт-спеціалізації постає

актуальність дослідження моніторингу

I-го етапу (2020-2023) реалізації

стратегій розвитку промислових

регіонів України та розроблення й

моделювання стратегічних сценаріїв

коригування II-го етапу (2024-2027)

сталого розвитку промислових регіонів

України на засадах смарт-спеціалізації з

метою досягнення високих темпів

економічного зростання як основи

забезпечення європейських стандартів

життя населення та гарантування

економічної безпеки української

держави.
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•Визначення теоретико-

методологічного, 

інструментального та 

інформаційного забезпечення 

дослідження стану та проблем 

реалізації I-го етапу (2020-

2023) Стратегій регіонального 

розвитку промислових 

регіонів України на засадах 

смарт-спеціалізації

жовтень 2021 р. –
грудень 2022 р.

• Розроблення та 
моделювання стратегічних 
сценаріїв коригування II-го 
етапу (2024-2027) Стратегій 

регіонального розвитку 
промислових регіонів 

України на засадах смарт-
спеціалізації

січень 2023 р. –
грудень 2023 р. • Розроблення 

концептуальних 
положень та 

рекомендацій  щодо 
стратегічних напрямів 
розвитку промислових 

регіонів на засадах смарт-
спеціалізації

січень 2024 р.

– вересень  2024 р.

Календарний план за науковою роботою 
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Потенційні споживачі наукових та 
науково-технічних результатів

Концептуальні положення та 

рекомендації щодо 

стратегічних напрямів 

розвитку промислових 

регіонів на засадах смарт-

спеціалізації

Комітети 

Верховної Ради 

УкраїниКабінет 

Міністрів України

Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського 

господарства України

Міністерство

освіти і науки України

Міністерство розвитку 

громад та територій України

Області державні 

адміністрації 

Промислові

підприємства
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