
Круглий стіл «Стратегія смарт-спеціалізації та можливості для відкриття 

підприємницької діяльності у Харківській області» 

 

6 вересня 2018 року в Харківському національному університеті 

ім. В.Н. Каразіна відбувся круглий стіл «Стратегія смарт-спеціалізації та 

можливості для відкриття підприємницької діяльності у Харківській області», 

що був організований Об’єднаним центром досліджень та інновацій Еврокомісії 

(Joint Research Centre – European Comission). Мета круглого столу – 

започаткувати процес відкритого стратегічного діалогу з представниками 

бізнесу, академічних кіл та громадянського суспільства. 

В Європейському Союзі на 

регіональному та національному 

рівні розроблено 120 стратегій 

смарт-спеціалізацій, які являють 

собою нову концепцію інновацій-

ної політики на місцях, що 

зосереджується на економічній 

трансформації, заснованій на 

знаннях. 

Україна є однією з цільових країн, де смарт-спеціалізація буде 

застосовуватися на регіональному рівні. Пілотні проекти в цьому напряму 

реалізуються в трьох регіонах: Харків, Одеса та Запоріжжя. 

З доповіддю «Смарт-спеціалізація – можливості та виклики для бізнесу, 

академічних кіл, громадянського суспільства та державного управління» 

виступила Моніка Матушняк (Enlargement and Integration Action Team Smart 

Specialisation Platform, Joint Research Centre, European Commission, Spain). 

Попередні результати діагностики економічного, інноваційного та наукового 

потенціалу Харківський області в контексті смарт-спеціалізації доповіли 

аналітики цього ж центру Ліна Саніоніте та Фернандо Меріда. 

За попередніми результатами досліджень запропоновано вважати 

пріоритетними такі види економічної діяльності, як машинобудування (у т.ч. 



транспортних засобів), виробництво хімічної продукції, переробка відходів, 

агровиробництво, ІТ-сектор та виробництво медичних інструментів (для 

стоматології). 

Заступник директора 

Науково-дослідного центру 

індустріальних проблем розвитку 

НАН України Юрій Іванов 

зосередив увагу присутніх на 

дискусійності запропонованих 

пріоритетів, оскільки вихідні дані 

дослідження (2011-2016 рр.) не 

дозволяють врахувати останні 

тенденції економічного розвитку. Це, зокрема, стосується стану та перспектив 

розвитку машинобудівної галузі в регіоні, яка втратила традиційні ринки збуту 

та потребує цілеспрямованої та стабільної державної промислової політики та 

допомоги в диверсифікації виробництва. 

В процесі обговорення виступили також керівники великих харківських 

підприємств (Харківське державне авіаційне виробниче підприємство, ДНВП 

«Об’єднання Комунар», ДП «Завод імені В.О. Малишева» тощо) та 

представники вищої освіти – ХНЕУ ім. С. Кузнеця, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 

Національної академії державного управління при Президентові України. 

За результатами дискусії в фокус-групах були сформульовані найбільш 

серйозні проблеми, а також існуючі й перспективні сильні сторони пріоритетних 

напрямів смарт-спеціалізації Харківського регіону. 

 

 

 


