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ПРОЦЕС ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО 
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СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ: ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ                    
ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ

Резюме. Питання формування нової інноваційної політики ЄС на засадах смарт-спеціалізації є новим і 
актуальним як для розвинених країни світу, так і для країн, що розвиваються, і для України зокрема. На 
цей час перед обласними державними адміністраціями поставлено завдання щодо розробки регіональних 
стратегій розвитку, які базуються на європейських підходах до розумної спеціалізації. Одним із головних 
принципів смарт-спеціалізації є процес підприємницького відкриття (EDP), якому присвячено цю статтю. 
У статті проаналізовано погляди теоретиків смарт-спеціалізації на виникнення цього напряму, особливості 
його становлення і розвитку у взаємодії та взаємозалежності від факторів впливу знань та інноваційних 
технологій на економічне зростання країн і регіонів, встановлення їх конкурентних переваг, прийняття 
політичних рішень стосовно підтримки розвитку пріоритетних технологій і секторів, залучення державних 
і приватних інвестицій в дослідження та розробки. Розглянуто теоретичні засади концепції підприємниць-
кого відкриття, що чинить визначальний вплив на вибір структури регіональних смарт-стратегій, а також 
на формування пріоритетів інноваційного розвитку, зосереджуючись на сильних аспектах регіональної 
економіки й інновацій та використанні результатів приватних і державних досліджень і розробок, що реа-
лізуються на цій території. Вивчено програмні документи Європейської комісії, де концептуальні підходи 
до процесу підприємницького відкриття набули конкретизації та розвитку в контексті розробки й упрова-
дження стратегій розумної спеціалізації на національному/регіональному рівнях. У Керівництві зі стратегії 
досліджень та інновацій для смарт-спеціалізації наголошено на необхідності поетапної/покрокової роз-
робки регіональної стратегії смарт-спеціалізації. У процесі дослідження встановлено, що принцип EDP 
певною мірою впливає на формування кожного з шести етапів смарт-стратегії. У статті наведено приклади 
такого впливу.
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ВCТУП

Концепція смарт-спеціалізації виникла як 
реакція на світову економічну кризу та виклики 
глобалізації. Спочатку її розглядали як метод 
боротьби з економічними потрясіннями, роз-
робляючи відповідні інструменти для створення 
умов, які б стимулювали економічне зростання в 
певному регіоні чи країні. Нині передбачається, 
що формування стратегії розумної спеціаліза-
ції має бути спрямоване на сприяння розви-
тку нових видів діяльності, які випливають із 
поєднання знань представників виробничих і 
бізнес-структур, наукових установ, університе-
тів для пошуку та відкриття нових інноваційних 
можливостей.

Одним із важливих напрямів реалізації поло-
жень Угоди про асоціацію з ЄС, а також еконо-
мічної інтеграції з ринком ЄС є запровадження 
в Україні підходу смарт-спеціалізації на націо-
нальному та регіональному рівнях.

Питання розробки стратегій смарт-спе ціа лі-
зації регіонів (RIS3) в Україні, основним елемен-
том яких є процес підприємницького відкрит-
тя (entrepreneurial process of discovery — EDP), 
набуває дедалі більшої актуальності останніми 
роками: Постановою Кабінету Міністрів України 
від 11 листопада 2015 р. № 931 передбачено роз- 
роблення Державної стратегії регіонального 
розвитку України та плану заходів з її реалізації 
на засадах розумної спеціалізації. У зв’язку з 
цим, при обласних і Київській міській державних 
адміністраціях було створено відповідні робочі 
групи, серед завдань яких є формування RIS3 (з 
урахуванням положень Європейської концепції 
смарт-спеціалізації) [1], а також участь у роботі 
Європейської платформи смарт-спеціалізації, яка 
відкриває доступ до інструментів платформи й ко-
штів структурних та інвестиційних фондів ЄС [2].

У 2018–2019 рр. УкрІНТЕІ було проведено 
науково-аналітичне дослідження стосовно ви-
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значення підходів до формування регіональних 
стратегій смарт-спеціалізації в Україні, гармо-
нізованих з європейськими вимогами, а також 
підготовлено науково-методичні рекомендації 
щодо розробки стратегій розумної спеціалізації  
в Україні [3]. 

Дослідження було проведено шляхом: ви-
вчення програмних і концептуальних докумен-
тів, які розроблені Європейською комісією щодо 
формування і впровадження європейської по-
літики смарт-спеціалізації регіонів; вивчення й 
узагальнення досвіду європейських експертів 
з Об’єднаного дослідницького центру JRC, які 
здійснювали аналіз економічного, інноваційного 
та науково-технологічного потенціалу України 
загалом і трьох пілотних регіонів (Харківсько-
го, Одеського і Запорізького) для підготовки 
відповідних регіональних стратегій; аналізу за-
кордонних і вітчизняних публікацій із вказаного 
питання.

Результати проведеного дослідження щодо 
аналізу теоретичних підходів до визначення кри-
теріїв смарт-спеціалізації та концептуальних 
підходів до процесу підприємницького відкрит-
тя, що є наріжним каменем розумної спеціалі-
зації, представлено в цій статті. 

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання теоретичних засад смарт-спеціа лі-
зації, теоретичних і концептуальних підходів до 
процесу підприємницького відкриття висвітлю-
валися в роботах зарубіжних (Б. Коен, Д. Форей, 
Р. Девід, В. Холл, А. Джаффе, Дж. Роуч, Д. Янг, 
М. Лерідер, Х. Йоас, А. Д. Хосперс, Я. Бжуська, 
А. Галс, Я. Пика, Д. Жизевська-Місзтал, А. Го-
леджевська) та вітчизняних авторів (Р. Гірейко, 
В. Лимарь, О. Лях, А. Прокопюк, Ю. Рижкова,  
В. Родченко, М. Федяєва та ін.). 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Економічне зростання є кінцевою метою 
розробки та впровадження стратегії розум-
ної спеціалізації, яка, спираючись на розвиток 
знань, сприяє створенню унікальних конкурент-
них переваг, залученню державних і приватних 
інвестицій в інноваційні дослідження та роз-
робки. 

У програмному документі ЄС “Європа 2020” 
[4] концепція розумного зростання базуєть-
ся на ролі технологічної еволюції в людському 
капіталі та знань для економічного зростання 
й регіональної конвергенції (А. Джаффе, 1989 
[5]; Дж. Роуч, 1993 [6]). Уперше посилання на 
термін “розумна спеціалізація” було зафіксова-
но у 2008 р. (Д. Форей, Р. Девід, В. Холл, 2011 
[7]). На той час цей термін не залежав від будь-
якого регіонального виміру або географічної 

приналежності. Надалі цей термін поширився 
також на прийняття політичних рішень стосовно 
технологій і секторів, які потребують державної 
підтримки (Р. МакКенн і О. Ортега-Аргілеш, 2014 
[8–9]). 

На цей час ЄС, США та інші розвинені країни 
працюють над розробленням конкретної політи-
ки та стратегій розумної спеціалізації для поліп-
шення наявних можливостей, зміни економічних 
інститутів і підвищення конкурентоспроможності 
країн і регіонів.

Регіони та країни з економікою, що розви-
вається, стикаються з дедалі більшими трудно-
щами в конкуруванні з провідними економіка-
ми, які впроваджують найсучасніші технології, 
оскільки здатні досягти лише обмеженого рівня 
диверсифікації виробничих процесів та інно-
ваційного потенціалу. Подоланню цих бар’єрів 
сприяє запровадження смарт-спеціалізації на 
регіональному та національному рівнях. 

Європейська комісія розглядає смарт-спе-
ціалізацію як нову концепцію європейської інно-
ваційної політики, що спрямована на сприяння 
ефективному залученню державних і корпора-
тивних інвестицій у дослідження та розробки 
для розвитку наукоємного виробництва. Це ши-
рокий погляд на інновації, включаючи, але не 
обмежуючись лише технологічними підходами, 
які підтримуються ефективними механізмами 
моніторингу [1].

Практична реалізація європейської політики 
розумної спеціалізації передбачає розробку від-
повідних стратегій на національному та/або на 
регіональному рівні, кожна з яких встановлює 
пріоритети з метою створення конкурентних 
переваг шляхом розвитку й узгодження силь-
них наукових та інноваційних сторін країни/
регіону/галузі/сектору з вимогами бізнесу; 
розвитку ринку шляхом згуртування, уникаю-
чи дублювання та фрагментарності. Стратегія 
смарт-спеціалізації RIS3 може бути розроблена 
окремо, а може бути включена в національну 
або регіональну наукову та інноваційну стратегії 
[10; 11].

Будь-якому підходу до розробки та впрова-
дження стратегії RIS3 властиве розуміння та ін-
капсуляція концепції, що є основою процесу під-
приємницького відкриття (К. Сантіні та ін., 2016) 
[12]. Зазначена концепція охоплює необхідність 
використання як приватних, так і державних 
досліджень і розробок на будь-якій конкретній 
території. Організація співпраці представників 
наукових, бізнес-кіл і виробництва постає умо-
вою для визначення ключових секторів сталого 
розвитку (К. Сантіні та ін., 2016) [12]). На думку 
Р. Хаусмана та Д. Родріка, (2003) [13], EDP є 
бізнес-процесом проб і помилок, успіху і, що 
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найважливіше, невдач. Процес підприємниць-
кого відкриття впливає на вибір структури RIS3, 
а також пріоритетів інноваційного розвитку.

Так, Д. Форей (2013) [14] описує цей про-
цес як такий, що залежить від можливостей для 
спостереження, виявлення та фільтрації з боку 
осіб, які приймають політичні рішення. Також  
Д. Форей (2014) [15; 16] описує EDP як дина-
мічний і децентралізований процес, який має 
засвідчити трансформацію в продуктивній струк-
турі шляхом постійного використання поточних 
досліджень та інновацій. Натомість К. Сантіні та 
ін. (2016) [12] акцентують на тому, що підприєм-
ницьке відкриття вимагає взаємодії науковців 
і політиків для спільної ідентифікації основних 
пріоритетів регіонального розвитку. Б. Асхайм 
та ін., 2011 [17] вказують на те, що регіони та 
країни, які здійснюють процеси підприємниць-
кого відкриття, зосереджуються на вже наявних 
національних/регіональних сильних сторонах 
економіки/інновацій та, з огляду на наявні ком-
петенції, засоби і можливості, здатні сформува-
ти нові зростаючі галузі/сектори паралельно з 
модернізацією “традиційних” галузей/секторів.

Саме фокусування на процесі підприєм-
ницького відкриття, на думку Т. Ахлквіста та ін. 
(2012) [18], відрізняє розумну спеціалізацію 
від промислової політики, заснованої на RIS3, 
а також від традиційних інновацій. Цей процес 
є колективним,  рухається “знизу вгору”, відво-
дить ключову роль ринковим силам і приватним 
суб’єктам. Таким чином, учасники цього проце-
су, які надають інформацію про нові види діяль-
ності та стратегії спеціалізації, здатні впливати 
на соціально-економічний розвиток регіону.

Повертаючись до положень Європейської 
концепції смарт-спеціалізації  [1],  можна ствер-
джувати, що “підприємницьке відкриття”, або 
“самопізнання” є процесом, за якого підприємці 
регіону доходять висновку, що певні продукти чи 
види діяльності (незалежно від того, виробля-
ються вони чи не виробляються, здійснюються 
чи не здійснюються в інших регіонах) можуть 
бути вироблені або здійснені на цій території з 
деякими змінами і, можливо, за більш низької 
вартості. 

Саме підприємці здатні “відкривати” нові 
напрями діяльності, поєднуючи наявні науково- 
технічні знання (наприклад, щодо ІКТ або нано-
технологій, співпрацюючи з науковими устано-
вами й університетами) з промисловими ресур-
сами, ураховуючи специфічні місцеві умови та 
традиції, які є відправною точкою до створення 
нових економічних можливостей. Цей процес 
самопізнання дає змогу уникнути імітації стра-
тегій інших регіонів за принципом “і в мене теж 
таке буде”, яка була характерною для багатьох 

регіональних інноваційних стратегій в Європі 
впродовж останнього десятиліття [19].

Процес EDP здійснюється “знизу вгору” 
шляхом систематичного аналізу сильних сто-
рін, активів і потенціалу регіону в рамках його 
науково-дослідної, технологічної та інноваційної 
сфер. Отримана інформація має порівнюватися 
з актуальними знаннями, якими володіють інно-
ваційно активні підприємницькі структури (спря-
мовані на впровадження нових технологій для 
вдосконалення наявних методів виробництва) 
стосовно стану та перспектив економічного роз-
витку регіону (щодо ринку, його потенціалу, кон-
курентів, використовуваних технологій тощо). 
Такий синтез інформації дає змогу подолати 
фрагментацію знань, створити спільне бачення 
можливостей розвитку вже наявних або нових 
галузей/секторів економіки, започаткувати нові 
напрями підприємницької діяльності, сприяти їх 
активізації, підтримці та залученню інвестицій.

В основних документах Європейської комісії 
наголошено на необхідності поетапної/покро-
кової розробки регіональної стратегії смарт-
спеціалізації [10; 11]. Принцип EDP певною мі-
рою впливає на формування кожного з шести 
етапів смарт-стратегії.

Так, на першому етапі розробки стратегії 
RIS3 проводиться кількісний і якісний аналіз по-
казників стану розвитку економіки регіону, його 
інноваційного та науково-технічного потенціалу. 
Причому європейські експерти рекомендують 
зосередити увагу на аналізі індикаторів іннова-
ційної діяльності малих і середніх підприємств 
(МСП), включених до Європейського іннова-
ційного табло та Регіонального інноваційного 
табло [20], зокрема частки МСП регіону (у від-
сотках до загальної кількості МСП), які впрова-
джують: 1) інноваційний продукт або процес; 
2) маркетингові або організаційні інновації;  
3) власні інновації [3]. На другому етапі організа-
ція інклюзивного механізму управління RIS3 пе-
редбачає передусім обов’язкову участь в діяль - 
ності виконавчого комітету (робочої групи тощо) 
представників підприємницьких структур, клас-
терів та інших мережевих структур у регіоні, 
зорієнтованих на впровадження інновацій, які 
володіють найглибшими знаннями з цього пи-
тання.

Найбільш відповідальним і таким, що повніс-
тю фокусується на принципі EDP є четвертий 
етап RIS3, що стосується вибору пріоритетних 
напрямів смарт-спеціалізації регіону. Вибір пріо - 
ритетів має бути обмеженим і спрямованим на 
досягнення конкретних цілей, які ґрунтуються 
на сучасних і майбутніх конкурентних перевагах 
і найбільш перспективних напрямах інновацій-
ного розвитку регіону. 
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На цьому етапі підприємці регіону створю-
ють нові економічні можливості, самостійно 
визначаючи, які продукти та види діяльності 
можуть бути вироблені або здійснені на кон-
кретній території за більш низької доданої 
вартості; виявляючи нові напрями діяльності 
шляхом поєднання наявних науково-технічних 
знань (співпрацюючи з науковими установами 
й вишами регіону) з виробничими ресурсами; 
ураховуючи місцеву специфіку та традиції; уни-
каючи імітації або дублювання стратегій інших 
регіонів; розуміючи, що “застарілі” пріоритети 
мають швидко замінюватися новими, більш су-
часними та перспективними [3].

Експерти Світового банку [21] наголошу-
ють на тому, що процес підприємницького від-
криття має спонукати управлінські структури 
“прислухатися” до думки підприємців, щоб 
визначити нові технологічні тенденції та нові 
можливості для розвитку бізнесу й адаптувати 
інноваційну політику. Таким чином, EDP має 
допомогти владі перейти від політики, зорієн-
тованої на пропозицію, до політики, зорієнто-
ваної на попит. 

Окрім того, процес EDP має сприяти усунен-
ню ринкових і координаційних бар’єрів, допо-
магаючи приватному сектору досягти критичної 
маси розвитку шляхом запровадження іннова-
цій. Він також повинен сприяти створенню сус-
пільних благ, зокрема формуванню нових мереж 
обміну знаннями, які забезпечать зміцнення 
EDP. Зрештою, процес підприємницького від-
криття буде позитивно впливати на зростання 
норми рентабельності державних інвестицій в 
інновації та сприяти стійкому зростанню про-
дуктивності праці.

ВИСНОВКИ

Участь регіонів України в розробленні від-
повідних стратегій смарт-спеціалізації буде 
сприяти: визначенню економічної, інновацій-
ної та науково-технологічної спеціалізації ре-
гіонів драйверів економічного зростання; від-
криттю доступу до європейських структурних 
та інвестиційних фондів; посиленню взаємодії 
між вітчизняними та європейськими бізнес-
структурами, науковими установами, закла-
дами освіти та інститутами державного управ-
ління, відповідальними за розвиток відносин у 
рамках RIS3; залученню державних і приватних 
інвестицій. Орієнтація регіонів України на за-
стосування принципу EDP у процесі розробки 
смарт-стратегій буде сприяти мотивації під-
приємців до впровадження нових технологій 
для створення інноваційної продукції з більш 
високою доданою вартістю, виведення її на ві-
тчизняні та зарубіжні ринки, участі у спільних 

проєктах, що фінансуються Європейською ко-
місією з використання інструментів і механізмів 
Європейської платформи смарт-спеціалізації.
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THE PROCESS OF ENTREPRENEURIAL DISCOVERY IN THE CONTEXT OF REGIONAL   
SMART SPECIALIZATION: SOME THEORETICAL AND CONCEPTUAL ASPECTS

Abstract. The issue of shaping a new EU innovation policy based on smart specialization is new to the developed 
countries and to Ukraine in particular. Currently, regional state administrations are tasked with developing re-
gional development strategies based on European approaches to smart specialization. One of the main principles 
of smart specialization is the entrepreneurial discovery process (EDP), to which this article is dedicated. The 
views of smart specialization theorists on the emergence of this phenomenon, peculiarities of its formation and 
development in interaction and interdependence on the factors of technological and knowledge influence on the 
economic growth of countries and regions, establish of their competitive advantages, make political decisions 
to support the development of priority technologies and sectors, attracting public and private investment in re-
search and development were analyzed. The theoretical foundations of the concept of entrepreneurial discovery 
are considered, which have a decisive influence on the choice of the structure of regional smart strategies, as 
well as on the formation of priorities of innovation development, focusing on the existing strengths of the regional 
economy and innovations and using the results of private and public research and development carried out on 
this territory. The European Commission program documents have been studied, in which conceptual approaches 
to the entrepreneurial discovery process have been concretized and developed in the context of developing and 
implementing smart specialization strategies at national / regional levels. The Smart Specialization Research and 
Innovation Strategy Guide emphasizes the need for step-by-step development of a regional smart specialization 
strategy. The study found that the EDP principle more or less influence on the formation of each of the six stages 
of a smart strategy. Examples of such influence are given.

Keywords: research, stage, knowledge, concept,  entrepreneurial discovery, approach, view, policy, priority, 
process, smart specialization, smart strategy, EDP, RIS3. 
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ПРОЦЕСС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ОТКРЫТИЯ В КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ  
СМАРТ-СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

Резюме. Вопрос формирования новой инновационной политики ЕС на основе смарт-специализации яв-
ляется новым для развитых стран и для Украины в частности. В настоящее время перед областными го-
сударственными администрациями поставлена задача по разработке региональных стратегий развития, 
основанных на европейских подходах к разумной специализации. Одним из главных принципов смарт-
специализации является процесс предпринимательского открытия — EDP, которому посвящена эта статья. 
Проанализированы взгляды теоретиков смарт-специализации на возникновение этого явления, особен-
ности его становления и развития во взаимодействии и взаимозависимости от факторов технологического 
и влияния знаний на экономический рост стран и регионов, установление их конкурентных преимуществ, 
принятие политических решений по поддержке развития приоритетных технологий и секторов, а также по 
привлечению государственных и частных инвестиций в сферу исследований и разработок. Рассмотрены 
теоретические основы концепции предпринимательского открытия, которая влияет на выбор структуры 
региональных смарт-стратегий, а также на формирование приоритетов инновационного развития, со-
средотачиваясь на сильных сторонах региональной экономики и инноваций, а также на использовании 
результатов частных и государственных исследований и разработок, осуществляемых на этой территории. 
Изучены программные документы Европейской комиссии, в которых концептуальные подходы к процессу 
предпринимательского открытия были конкретизированы и развиты в контексте разработки и внедрения 
стратегий разумной специализации на национальном/региональном уровнях. В Руководстве по стратегии 
исследований и инноваций для смарт специализации подчеркивается необходимость поэтапной/пошаго-
вой разработки региональной стратегии смарт-специализации. В процессе исследования установлено, что 
принцип EDP в большей или меньшей степени влияет на формирование каждого из шести этапов смарт-
стратегии. Приведены примеры такого влияния.

Ключевые слова: исследование, этап, знания, исследование, концепция, подход, политика, предприни-
мательское открытие, приоритет, процесс, смарт-специализация, смарт-стратегия, EDP, RIS3.
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