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Варук В. В. Вплив стратегії розвитку смарт-спеціалізації на рівень добробуту мешканців об’єднаних 
територіальних громад

Покращення навколишнього середовища та добробуту громадян важливе для переходу до стабільного та кращого майбутнього і знаходиться 
в центрі уваги стосовно трансформації громад. Одним зі шляхів зазначеного переходу є запровадження стратегії смарт-спеціалізації, метою 
якої є забезпечення комфортних умов життя, що характеризує сучасний розвиток добробуту громадян. Мета статті полягає в дослідженні та 
зіставленні загальних напрямів впливу стратегії смарт-спеціалізації на добробут мешканців територіальних громад. Вплив стратегії смарт-
спеціалізації для забезпечення добробуту мешканців територіальних громад визначено, аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи праці 
багатьох іноземних і вітчизняних науковців. У результаті дослідження розглянуто різні бачення поняття смарт-спеціалізації та сформульовано 
основні напрями здійснення розвитку цієї стратегії. Проаналізовано світовий досвід формування розвитку смарт-спеціалізації. Розроблено та-
блицю впливу стратегії смарт-спеціалізації на добробут громади. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі на концептуальному 
рівні є заповнення певного наукового вакууму у вивченні впливу стратегії смарт-спеціалізації на добробут мешканців територіальних громад, 
відзначаючи внесок дослідників у розвиток проблеми.
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Покращення добробуту громадян і навко-
лишнього середовища стало важливим для 
переходу до стабільного та кращого майбут-

нього в центрі трансформації громад. Одним зі шля-
хів зазначеного переходу є запровадження стратегії 
«смарт-спеціалізації». Розвиток концепції смарт-
спеціалізації в Україні є одним із важливих напрямків 
реалізації положень Угоди про асоціацію між Украї-
ною та ЄС, а також економічної інтеграції до євро-
пейського ринку та забезпечення ефективного вклю-
чення в глобальні ланцюжки доданої вартості.

Вплив стратегії смарт-спеціалізації для забез-
печення добробуту мешканців територіальних гро-
мад визначався у працях багатьох учених, зокрема 
McCann Ph., Ortega-Argile’s R., Nam T., Pardo T. A., 
вчених НАН України, Черенько Л. та інших. Кон-
статуючи внесок зазначених дослідників у форму-
вання та опрацювання наукового проблемного поля, 
необхідно зазначити, що існує певний науковий ва-
куум у питанні дослідження впливу стратегії смарт-
спеціалізації для забезпечення добробуту мешканців 
територіальних громад.

Мета статті полягає в дослідженні та зістав-
ленні загальних напрямів впливу стратегії смарт-
спеціалізації на добробут мешканців територіальних 
громад. 

На сьогоднішній день зростає значення засто-
сування стратегії смарт-спеціалізації для розвитку 
об’єднаних територіальних громад (ОТГ), але розу-
міння змісту цього поняття часто потребує додатко-
вого тлумачення. Смарт-спеціалізація – це підхід ЄС 
до виявлення унікальних функцій і активів кожної 
країни та регіону, підкреслення конкурентних пере-
ваг кожного регіону та зосередження уваги партнерів 
на баченні майбутніх досягнень [11].

Стратегія смарт-спеціалізації (S3) означає на-
ціональні або регіональні інноваційні стратегії, які 
визначають пріоритети для створення конкурентних 
переваг, розвиваючи й узгоджуючи сильні сторони 
досліджень та інновацій з потребами бізнесу, щоб 
послідовно реагувати на нові можливості та ринкові 
зміни, уникаючи дублювання та фрагментації зусиль 
[9]. Тобто, стратегія смарт-спеціалізації – це місцевий 
підхід, що характеризується виявленням стратегіч-
них сфер для втручання, що базується як на аналізі 
сильних і потенційних можливостей економіки, так 
і на процесі підприємницької діяльності з широким 
залученням зацікавлених сторін.

Так, поняття «смарт-спеціалізація» означає пе-
реплетення декількох паралельних соціально-техніч-
них процесів у сучасному світі:

1. Перший процес охоплює процес науково-тех-
нічного прогресу та постійне впровадження 
технологій у всі сфери життя населення.

2. Другий процес полягає в забезпеченні ком-
фортних умов життя, що зумовлює розвиток 
добробуту громадян.

3. Третій процес відображає трансформацію 
системи територіального управління, вико-
ристання інноваційних підходів до розподілу 
ресурсів, а також установлення завдань і ко-
ординацію їх реалізації. 

Отже, взаємодія зазначених процесів передба-
чає створення нових соціальних цінностей і стало-
го розвитку ОТГ. На сьогоднішній день не існує за-
гального алгоритму визначення смарт-спеціалізації 
території, але різні дослідники пропонують власні 
підходи. Так, вчені Теу Нам і Тереза Пардо (T. Nam,  
T. A. Pardo) вважають, що завдяки ефективному управ-
лінню інвестиціями в людину (соціальний капітал) та 
ІТ-інфраструктурі, які забезпечують стабільне зрос-
тання та поліпшують якість життя, території можна 
назвати смарт-спеціалізованими. Автори визначили 
три ключові елементи смарт-спеціалізації [5]:
 технології – ключовий інструмент до пере-

творення життя і роботи;
 людський капітал і освіта;
 діалог уряду та громадян.

Завданням смарт-спеціалізації може бути ви-
рішення багатьох проблем територій: стан на-
вколишнього середовища, належне управлін-

ня, мобільність, процвітання, зростання населення 
(або його старіння) тощо. Загалом, можна виділити 
ключові поняття, які узагальнюють, наскільки смарт-
спеціалізація вирішує зазначені проблеми (рис. 1) [12].

Покращення добробуту громадян і навколиш-
нього середовища стало важливим для переходу до 
стабільного та кращого майбутнього в умовах транс-
формації громад. Зростання ролі добробуту відбува-
ється у країнах по всьому світі. Невід’ємною складо-
вою побудови добробуту в нинішній ситуації є необ-
хідність вивчення життєвого рівня ОТГ і досягнення 
високих стандартів життя. Згідно із українськими та 
зарубіжними дослідженнями точних, чітких та єди-
них індикаторів добробуту не існує, кожна ОТГ ви-
користовує свої власні аспекти [1]. 

Так, до основних аспектів добробуту ОТГ мож-
на віднести: демографічну ситуацію, ситуацію на рин-
ку праці, матеріальний добробут, умови проживання, 
охорону здоров’я, освіту, соціальне середовище, еко-
логічну ситуацію [3; 4; 15]. Можна сформувати такі 
основні складові добробуту громад: дохід, інфра-
структура та суспільні відносини (рис. 2).

Згідно з рис. 2 основним чинником забезпечен-
ня гідних стандартів життя є доходи мешканців, які 
відображають рівень соціального розвитку та визна-
чають його зростання. У зв’язку з цим процеси розпо-
ділу доходів впливають на життєво важливі інтереси 
населення в цілому, а також є ключовими чинниками 
соціальної стійкості ОТГ, можливостей і типу відтво-
рення робочої сили, розвитку людського потенціалу.

Інфраструктура є наступним важливим чин-
ником добробуту ОТГ. Недостатня інфраструкту-
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у смарт громадські послуги працюють у відкритому середовищі. Території 
обмінюються даними та діляться своїми проектами, щоб зробити послуги 
більш ефективними, зосереджуючи увагу на користувачах, одночасно 
створюючи економію на масштабі





Співпраця

використовуючи смарт, території мають змогу заощаджувати енергію, 
воду, сировину, продукти харчування та фінансові ресурси, щоб 
продовжувати процвітати в епоху перехідного періоду, зменшивши 
тим самим забруднюючі викиди

Економія

смарт має бути направлений на заохочування своїх громадян, підприємств
і влади для нових способів організації, обміну, спілкування, виробництва 
та розвитку динамізму за допомогою інноваційних послуг





Інновації

смарт має збагатити якість життя кожної людини, зменшивши соціальні 
розбіжності в освіті, статі, здоров'ї, безпеці тощо

Інтеграція

 смарт не є справжньою територією, якщо воно не пов'язує своїх громадян, 
свої підприємства з його проектами. Ніхто не може бути залишений 
на бічних лініях у смарт! Участь є ключем до ефективного управління 
в розумному місті

Участь

Рис. 1. Складові поняття смарт-спеціалізації території
Джерело: узагальнено автором за [12].

Інфраструктура Дохід

Суспільні
відносини

ДОБРОБУТ

 

Рис. 2. Складові добробуту територіальних громад
Джерело: узагальнено автором за [3; 4; 15].

ра – це не просто незручність для мешканців, але і 
значна довгострокова незабезпеченість умовами та 
пов’язані з цим витрати для ОТГ. Тому важливо по-
кращувати як «м’яку» інфраструктуру (наприклад, 
охорона здоров’я та програми зайнятості), так і «фі-
зичну» інфраструктуру (наприклад, житло, вода та 

каналізація). Зазначений фактор надає найважливіші 
послуги для мешканців – значно впливає на зростан-
ня виробництва та, таким чином, є життєво важли-
вим для суспільних інтересів.

Наступним чинником добробуту є суспільні від-
носини. Забезпечення суспільних відносин є необхід-



Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	М
ЕН

ЕД
Ж

М
ЕН

Т 
І М

АР
КЕ

ТИ
Н

Г

341БІЗНЕСІНФОРМ № 7 ’2020
www.business-inform.net

ною функцією управління, яка допомагає встановлю-
вати та підтримувати взаємні зв’язки в ОТГ, знайти 
розуміння, прийняття та налагодити співпрацю між 
владою та громадськістю. А також передбачає управ-
ління проблемами, інформування громадськості. Від-
сутність довіри між урядом та мешканцями громади 
може вплинути на реалізацію нових інновацій, осо-
бливо в районах, які традиційно залишаються позаду. 
Тому важливою є впровадження рівноправних інно-
вацій, оскільки вони можуть допомогти підняти враз-
ливі громади та забезпечити користь для всіх. Тобто, 
добробут ОТГ залежить від формування необхідних 
умов для соціально-економічного зростання території.

Однією з цілей ООН є забезпечення того, щоб 
території були інклюзивними, безпечни-
ми та стійкими [14]. Тому стратегія смарт-

спеціалізації має бути орієнтованою на населення для 
забезпечення основних цілей:
 життєздатність: краща якість життя для 

мешканців та відвідувачів за рахунок забезпе-
чення чистого та здорового простору, а також 
створення та підтримка інфраструктури, яка 
забезпечує надання послуг, підключена та до-
ступна в будь-який час і в будь-якому місці;

 працездатність: економічна конкуренто-
спроможність для залучення промисловості 
та талантів, а також важкої інфраструктури, 
необхідної для енергетики, зв’язку та ІТ;

 сталість: екологічно свідомий акцент робить-
ся на стійкості (послуги, які не завдають шкоди 
навколишньому середовищу або не створюють 
проблеми для майбутніх поколінь).

Тобто, такі технології та постійні інновації, які 
супроводжують їх, забезпечують поліпшення послуг 
за допомогою оптимізованих рішень. Основною іде-
єю стратегії смарт-спеціалізації є здійснення стра-
тегічних дій з метою формування майбутніх конку-
рентних переваг за допомогою принципу просуван-
ня підприємницької ініціативи «знизу вгору», при 
цьому уряд має виконувати лише допоміжну роль, 
сприяючи ініціативам «знизу». Запровадження стра-
тегії смарт-спеціалізації підприємствами та урядом 
дозволяє створювати робочі місця та стимулювати 
економічне зростання, а також підвищувати загальну 
якість життя в громадах, в яких вони беруть участь. 

Так, стратегія смарт-спеціалізації має цілісний 
підхід і намагається включити всі можливі аспекти 
та компоненти, що виходять з географічно обме-
женої території, такої як місто, село або регіон та їх 
громадяни. Це поняття визначає потреби громади 
та громадян у фокусі. Стратегія смарт-спеціалізації 
об’єднує зусилля для досягнення найкращих резуль-
татів, а саме: підкреслює важливість співпраці та 
партнерства між усіма залученими сторонами, вклю-
чаючи державні установи, приватний сектор, добро-
вільні організації, школи та громадян. 

Європейською комісією виділено п’ять можли-
вих напрямів формування стратегій смарт-спе ціа-
лізації у сферах інновацій та розвитку [8]:
 оновлення традиційних секторів промисло-

вості за рахунок пошуку нових ринкових ніш;
 модернізація за рахунок адаптації та розпо-

всюдження нових технологій;
 технологічна диверсифікація у спорідненні 

види діяльності;
 розвиток нових видів економічної діяльності 

завдяки радикальним технологічним змінам 
та інноваційним проривам;

 використання нових форм інновацій, таких як 
відкриті, соціальні інновації, у сфері послуг і 
таких, що ініціюють споживачі.

Так, стратегія смарт-спеціалізації передбачає [9]:
 політичну підтримку ключових пріоритетів, 

завдань і потреб для розвитку;
 розвиток «сильних сторін» і конкурентних 

переваг держави/регіону/громади;
 підтримку технологічних інновацій і стиму-

лювання інвестування приватного сектора;
 залучення зацікавлених сторін до стимулю-

вання інноваційно-експериментальної діяль-
ності;

 розробку систем моніторингу та оцінювання.
Тобто, стратегія смарт-спеціалізації пропонує 

поліпшену якість життя та шлях до більш стабільної 
території, але існують значні перешкоди, а саме: не-
обхідність фінансування нових проектів, відсутність 
законодавчої та політичної бази тощо. Для забезпе-
чення стратегії смарт-спеціалізації необхідний час, 
який потребує постійних і тривалих зусиль, щоб бути 
успішним.

На теперішній час більшість міст світу реалі-
зують стратегію смарт-спеціалізації тери-
торій. Ключова їх відмінність – підвищення 

ефективності менеджменту за рахунок використання 
інформаційно-комунікаційних технологій. Це забез-
печує найвищу якість послуг і життєвий комфорт 
мешканців. Згідно із дослідженням Глобального ін-
ституту Маккінзі (McKinsey Global Institute – MGI) 
стратегія смарт-спеціалізації спрямована на поліп-
шення ключових показників якості життя населення 
від 10% до 30% [13]. Використання нових інструмен-
тів забезпечує цілий ряд позитивних результатів. Зо-
крема, вони дозволяють:
 зменшити смертність на 8–10%;
 підвищити оперативність реагування на над-

звичайні ситуації на 20–35%;
 скоротити середній час у дорозі на роботу і з 

роботи на 15–20%; 
 знизити захворюваність на 8–15%;
 скоротити викиди парникових газів на 10–15%. 

Також експерти MGI оцінили, як стратегія 
смарт-спеціалізації може впливати на різні показни-
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ки якості життя. Серед них слід зазначити: безпеку, 
час і комфорт, здоров’я, якість навколишнього серед-
овища, соціальні зв’язки й участь у суспільному жит-
ті, роботу та вартість життя. Згідно із думкою авторів 
дослідження, існують три рівня, досягнувши яких, те-
риторії можна вважати смарт-спеціалізованими [13]:
 технологічна база;
 правильні інструменти; 
 використання додатків територіями, компані-

ями та людьми. 
Можна виділити такі три етапи, які проходять 

території при смарт-спеціалізації:
 перший етап – аналіз ситуації всіх сфер жит-

тя, створення ініціативи розробки стратегії, 
залучення громадян до цього процесу;

 другий етап – детальне опрацювання власних 
цілей і завдань, а також запуск перших проєк-
тів;

 третій етап – аналіз перших результатів, ко-
ригування короткострокового плану та роз-
робка довгострокового плану розвитку.

Як зазначав Геннадій Зубко, колишній Віце-
прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ України, який має відношення до 
цього напрямку: «Це можливість обернути синергію 
науки, бізнесу та місцевого самоврядування на абсо-
лютно нові інвестиційні перспективи регіонів та ви-
вести ОТГ на новий рівень розвитку. Інтегруємо ме-
тодику ЄС смарт-спеціалізації у стратегію регіональ-
ного розвитку! Такі підходи й рішення запропонував 
Мінрегіон і найближчим часом вони будуть винесені 
на розгляд Уряду» [10].

Отже, територіям слід зосередити інноваційні 
зусилля та інвестиції на деяких сферах, спеці-
ально вибраних для території. Території зна-

чно відрізняються одна від одної по багатьох аспектах. 
Стратегія смарт-спеціалізації закликає території про-
аналізувати, де є сильні та слабкі сторони, та зосере-
джувати інноваційні інвестиції на тих сферах, в яких 
території мають найбільший потенціал для створення 
глобальної конкурентоспроможної спеціа лізації. 

Тому громади повинні визначити ключові сфе-
ри, види діяльності або технологічні сфери, де вони 
більш схильні до отримання конкурентних переваг, і 
зосереджувати свою регіональну політику на сприян-
ні інноваціям у цих сферах [6].

Також необхідно пам’ятати, що стратегія смарт-
спеціалізації розглядається як додаткова страте-
гія, яка не повинна замінити існуючі територіальні 
стратегії. Природа стратегії смарт-спеціалізації є 
вертикальною, а це означає, що вона зосереджена на 
декількох конкретних сферах. Проте горизонталь-
ні передумови повинні бути вже запроваджені, щоб 
ефективна спеціалізація була смарт. Якщо це не так, 
стратегія смарт-спеціалізації може виявитися не-
ефективною.

Міжнародна корпорація даних виділяє такі ета-
пи розвитку стратегії смарт-спеціалізації [7]:
 безсистемність – набір випадкових, дискрет-

них проектів на рівні різних департаментів;
 стратегія – етап проектних ініціатив, кола-

борації між департаментами та визначення 
цілей, завдань та існуючих бар’єрів;

 стабільність – проекти впроваджуються в 
життя, визначається їх інтеграція один з од-
ним;

 управління – координація дій, впровадження 
технологій, розробка стандартів, аналіз пер-
ших результатів, налагодження роботи;

 оптимізація – підтримка стійкого смарт-
середовища та коригування стратегії розви-
тку з урахуванням досягнутих показників і 
нових потреб.

Таким чином, можна припустити, що застосу-
вання стратегії смарт-спеціалізації передбачає 
три шари технологій, які накладаються один 

на одного і не можуть існувати один без одного:
 найнижчий шар – цифрові дані: сировина 

смарт-спеціалізації територій, яка постійно 
зростає;

 середній шар – інфраструктура: об’єднує все 
необхідне обладнання, щоб зробити ці дані 
доступними завдяки датчикам;

 найпотужніший інтелектуальний шар – про-
грамне забезпечення: створює інформацію з 
даних.

Стратегія смарт-спеціалізації спеціально роз-
роблена для застосування в різних регіонах ЄС.  
Ф. Маккенн і Р. Ортега-Аргіліс (Ph. McCann, R. Ortega-
Argile’s) стверджують, що в економічно сильніших ре-
гіонах стратегія смарт-спеціалізації веде до вдоско-
налення та посилення існуючої практики, при цьому 
в помірних економічних регіонах (південноєвропей-
ських регіонах) стратегія смарт-спеціалізації веде до 
реального прогресу. Однак у слабких економічних 
регіонах (східноєвропейські регіони) розробка та 
впровадження стратегії смарт-спеціалізації вияви-
лася складною та менш успішною. Тобто, причиною 
даного факту є те, що ці регіони не мають надійних 
урядових механізмів [2].

Західна Європа знаходиться на передовій у роз-
витку стратегії смарт-спеціалізації територій за допо-
могою інноваційних напрямків, які поліпшують жит-
тя громадян і відвідувачів, використовуючи смарт-
технологію (рис. 3).

Тобто, стратегія смарт-спеціалізації сприяє 
ефективному та дієвому використанню інвестицій 
за рахунок зосередження на сильних сторонах тери-
торій, що і становлять власне спеціалізацію. Згідно з 
дослідженими практиками стратегії розвитку смарт-
спеціалізації можна зробити висновок, що всі зміни, 
які роблять планету більш стійкою, можуть здавати-
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Іспанія: взаємодія трьох 
векторів: перспективні 
технології, енергетика 

та здоров’я

Польща: поєднання кращого 
потенціалу галузей, що вже 

експлуатуються  економічними 
операторами (сільське господарство), 
можливості, що демонструють значні
темпи зростання останнмиі роками 
(металообробна галузь), та загальну 
потребу в диверсифікації, яка може 

створити нові «зростаючі» спеціалізації

Фінляндія: переробка 
природних ресурсів 

Арктики, використання
природних умов

Арктики та проведення 
комплексного розвитку, 

що сприяє зростанню 
Арктики

  

Рис. 3. Практика функціонування розвитку стратегії смарт-спеціалізації територій
Джерело: узагальнено автором за [8; 9].

ся непростими та можуть займати довгі роки плану-
вання та експериментування. Але, зрештою, засто-
сування стратегії смарт-спеціалізації приводить до 
покращення добробуту мешканців.

Стратегія смарт-спеціалізації – це інструмент 
для розвитку секторів країни за допомогою 
впровадження інновацій. Вибір сфер застосу-

вання стратегії смарт-спеціалізації здійснюється кон-
сенсусом експертів, що представляють науку, освіту, 
бізнес, промисловість на територіальному рівні. Дер-
жаві в даній стратегії відводяться три функції: 
 створення умов для здійснення погоджень і 

вибору «смарт-спеціалізації»;
 проведення моніторингу розвитку з точки 

зору обраної смарт-спеціалізації;
 визначення потреб, що виникли у зв’язку з об-

раною смарт-спеціалізацією і введення відпо-
відних стимулів та заходів підтримки.

Цей підхід передбачає також більш активне за-
лучення різних учасників у процес підприємницької 

діяльності, поширення партнерської взаємодії за 
межі територій, взаємопов’язаності різних сфер еко-
номіки. Так, університети та інші заклади вищої осві-
ти, а також різноманітні дослідницькі установи спри-
яють реалізації стратегії смарт-спеціалізації, перш 
за все, шляхом підвищення якості досліджень та на-
рощування власного науково-технічного потенціалу, 
що, своєю чергою, дозволяє їм генерувати актуальне 
знання, адаптувати нові ідеї та сприяти їх поширенню 
та реалізації в регіоні. Крім того, вони формують під-
приємницьке середовище регіону завдяки, з одного 
боку, залученню, вихованню та розвитку підприєм-
ницьких здібностей населення, а з іншого – завдяки 
наявності позитивного іміджу інноваторів, прива-
блюють різноманітні бізнес-структури та інвесторів.

І зараз, згідно із Міністерством розвитку громад 
та територій України та RIS3, до основних можливих 
напрямів стратегії смарт-спеціалізації відносять: 
освіту, охорону здоров’я, навколишнє середовище (як 
природне, так і матеріальне), безпеку (як економічну, 
так і фізичну), транспорт тощо (рис. 4) [4; 9].

Смарт-спеціалізація

Напрями
смарт-спеціалізації

Інформаційно-
комунікаційні технології

(Освіта)

Біо-економіка

Еко-інновації

Енергетика

Перспективні
технології

Фактори
добробуту

Рівень захворюваності

Рівень освіченості

Рівень дохідності

Рівень забрудненості

Рівень благоустрою житла

Рівень дорожньої безпеки

Промислова безпека
та безпека житлового

простору

Рис. 4. Вплив стратегії смарт-спеціалізації на добробут мешканців
Джерело: узагальнено автором за [4; 9].
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Можна стверджувати, що напрями формування 
стратегії смарт-спеціалізації – це шлях у майбутнє, 
який забезпечує якісне повсякденне життя мешкан-
ців, об’єднуючи фактори добробуту, а саме: техноло-
гії та комунікації в інфраструктурі, освіті, водопоста-
чанні, правоохоронних органах тощо (табл. 1).

потреб, на підвищення якості життя мешканців, є до-
сить ефективним і потужним механізмом розвитку.

ВИСНОВКИ
Стратегія смарт-спеціалізації має розглядатися 

як додаткова стратегія, що не повинна замінити існу-

Таблиця 1

Вплив стратегії смарт-спеціалізації на добробут громади (в балах)

Фактори добробуту 

Напрями стратегії смарт-спеціалізації
Дохід  

громади
Інфраструктура 

громади
Суспільні відносини  

громади

Оновлення традиційних секторів промисловості 5 3 1

Модернізація за рахунок адаптації та розповсюдження 
нових технологій 1 5 3

Технологічна диверсифікація у спорідненні види  
діяльності 5 3 1

Розвиток нових видів економічної діяльності завдяки  
радикальним технологічним змінам та інноваційним 
проривам

1 3 5

Використання нових форм інновацій, таких як соціальні 
інновації у сфері послуг і таких, що ініціюють споживачі 1 3 5

Джерело: складено автором на основі [3; 8].

Наукова новизна результатів дослідження по-
лягає в тому, що розроблено таблицю впливу стра-
тегії смарт-спеціалізації на добробут громади, який 
оцінений в балах. Одним із головних напрямів стра-
тегії смарт-спеціалізації є оновлення традиційних 
секторів промисловості, що є реальним шансом для 
громади, оскільки безпосередньо впливає на дохід та 
інфраструктуру. Цей вплив базується на осмисленні 
пошуків, помилок і досягнень протягом усього пері-
оду розвитку громади. Оновлені традиційні сектори 
промисловості являють основу економічного процві-
тання та ставлять завдання з підтримки та зміцненню 
промислового лідерства громади.

Наявна практика свідчить, що високих ре-
зультатів можна досягти лише за умові адаптації та 
розповсюдження нових технологій, а саме, їх мо-
дернізації. Фактор добробуту «інфраструктура» має 
більший вплив (5 балів) на зазначений напрям смарт-
спеціалізації, лскільки є чинником, що сприяє іннова-
ційній діяльності. Напрям технологічної диверсифі-
кації у спорідненні види діяльності дає кращі можли-
вості одержання прибутку порівняно з уже наявними 
можливостями в галузі, де вже функціонує громада, 
та дозволяє конкурувати з існуючими громадами.

Радикальні технологічні зміни та інноваційні 
прориви мають тісний зв’язок із суспільними відно-
синами та забезпечують стратегічний розвиток і вдо-
сконалення соціально-економічної діяльності, тому 
оцінені вищим балом. Використання нових форм 
інновацій, таких як соціальних інновацій у сфері по-
слуг, що є однією з найперспективніших галузей еко-
номіки, яка швидко розвивається і більше, ніж будь-
яка інша, орієнтована на споживача, на задоволення 

ючі територіальні стратегії, інакше запропоновані дії 
виявляться неефективними. Запропонована таблиця 
впливу стратегії смарт-спеціалізації на добробут гро-
мади має викликати особливий інтерес і є корисною 
для отримання необхідного результату, що дозволить 
органам місцевої влади спостерігати уразливі місця, 
робити висновки та приймати відповідні рішення. 

Можна констатувати, що подальший розвиток 
територій в Україні неможливо розглядати 
без інтеграції у світові тренди та ноу-хау. 

Смарт-спеціалізація забезпечує кращі умови жит-
тя та розвиває послуги, що підтримують кращу ста-
лість та життєздатність, адже смарт-спеціалізація –  
це забезпечення якісного життя з використанням 
максимально технологічних нововведень. Виходячи 
із вищезазначеного смарт-спеціалізація – це стратегія 
еволюції, яка може не тільки затримати деградацію 
якості життя, але й покращити її різноманітність.      
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