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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни «Смарт-спеціалізація регіонів» складена
відповідно до освітньо-професійної програми «Міжнародна та європейська економічна
інтеграція» підготовки магістра за спеціальністю 292 Міжнародні економічні відносини

1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Мета викладення навчальної дисципліни – здобуття студентами знань щодо
здобуття студентами знань щодо особливостей вибору розумної спеціалізації регіонів країн
ЄС та України в умовах реалізації стратегічних напрямків розвитку ЄС і поширення нової
промислової революції.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є:
- формування наступних загальних компетентностей:
ЗК2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК4. Здатність працювати в команді.
ЗК5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
- формування наступних спеціальних (фахових) компетентностей:
ФК1. Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо налагодження міжнародних
економічних відносин, поглиблення міжнародної економічної інтеграції на всіх рівнях їх
реалізації.
ФК3. Здатність аналізувати моделі розвитку національних економік, розробляти та
оцінювати експортні стратегії країни із застосуванням навичок сучасної економічної
дипломатії та адвокації інтересів вітчизняних підприємств на європейських ринках в умовах
асоціації України з ЄС
ФК7. Здатність аналізувати й оцінювати геоекономічні стратегії країн ЄС і України з
позиції національних економічних інтересів, визначати смарт-спеціалізацію регіонів і
оцінювати практичні аспекти реалізації Угоди про асоціацію України з ЄС.
ФК9. Здатність до самонавчання, підтримки належного рівня знань, готовність до
опанування знань нового рівня, підвищення своєї фаховості та рівня кваліфікації.
1.3. Кількість кредитів 4.
1.4. Загальна кількість годин 120.
1.5. Характеристика навчальної дисципліни
Обов’язкова
Денна форма навчання
Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
1-й
Семестр
2-й
Лекції
24 год.
Практичні, семінарські заняття
12 год.
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Лабораторні заняття
Не передбачені
Самостійна робота
84 год.
Індивідуальні завдання
Не передбачені
1.6. Заплановані результати навчання.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі мають досягти наступних
результатів:
ПРН1. Мати необхідні для професійної діяльності знання та навички з ділових
комунікацій у сфері міжнародних економічних відносин, міжнародної та європейської
економічної інтеграції, а також ефективно спілкуватися на професійному та соціальному
рівнях, включаючи усну та письмову комунікацію іноземною мовою/іноземними мовами.
ПРН2. Креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті рішень на основі
логічних аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого часу і ресурсів на засадах
використання діагностичних методологій провідних міжнародних організацій.
ПРН3. Систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману інформацію,
ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і розробляти рекомендації,
використовуючи ефективні підходи та технології, спеціалізоване програмне забезпечення з
метою розв’язання складних задач практичних проблем з урахуванням крос-культурних
особливостей суб’єктів міжнародних економічних відносин, міжнародної та європейської
економічної інтеграції.
ПРН4. Приймати обґрунтовані рішення з проблем міжнародних економічних
відносин, міжнародної та європейської економічної інтеграції за невизначених умов і вимог.
ПРН5. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та
опрацюванні її результатів.
ПРН6. Аналізувати нормативно-правові документи, оцінювати аналітичні звіти,
грамотно використовувати нормативнорозпорядчі документи та довідкові матеріали, вести
прикладні аналітичні розробки, професійно готувати аналітичні матеріали.
ПРН12. Визначати геоекономічні стратегії країн та визначати смарт-спеціалізацію
регіонів, визначати й оцінювати практичні аспекти євроінтеграції України в рамках
реалізації Угоди про асоціацію України з ЄС, а також з урахуванням європейського бізнесзаконодавства.
ПРН14. Презентувати результати власних досліджень шляхом підготовки наукових
публікацій і апробацій на наукових заходах.
2. Тематичний план навчальної дисципліни
Тема 1. Теоретичні аспекти реалізації концепції розумних спеціалізацій регіонів
країни
Генезис концепції розумної спеціалізації. Кластери як об’єкти регіональної політики.
Теоретичні підходи до реалізації концепції розумних спеціалізацій регіонів країни
Тема 2. Концепція розумних спеціалізацій регіонів як механізм реалізації Стратегії
Європа 2030
Розумна спеціалізація як один із механізмів реалізації Стратегії Європа 2020. Причини
виникнення смарт-спеціалізації регіонів. Співвідношення стратегії розумної спеціалізації з
кластерною політикою ЄС. Основні етапи розробки європейської стратегії розумної
спеціалізації регіонів
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Тема 3. Особливості реалізації концепції розумних спеціалізацій регіонів країн
Європейського Союзу
Методичний підхід до вивчення особливостей реалізації концепції розумних
спеціалізацій регіонів країн. Європейський досвід впровадження стратегії розумних
спеціалізацій регіонів. Особливості створення «блакитної» економіки європейських країн на
основі стратегії розумних спеціалізацій регіонів. Визначення впливу держави на
інтелектуальну спеціалізацію регіонів європейських країн
Тема 4. Особливості реалізації концепції розумної спеціалізації в Україні
Проблеми впровадження смарт-спеціалізації регіонів України. Перспективи реалізації
концепції розумних спеціалізацій регіонів в Україні
Тема 5. Конвергенція регіональних моделей ЄС та України
Моделі регіонального розвитку та їх класифікація. Чинники зближення моделей
регіонального розвитку України та ЄС, втому числі: аналіз чинників конвергенції регіонів
України; аналіз тенденцій конвергенції соціально-економічного розвитку прикордоння в
західних транскордонних регіонах; чинники зближення моделей регіонального розвитку
України та ЄС.
Напрями конвергенції моделей регіонального розвитку регіонів України та ЄС.
Єврорегіональне співробітництво України та ЄС

3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів і тем

1
Тема 1. Теоретичні аспекти

реалізації концепції розумних
спеціалізацій регіонів країни
Тема 2. Концепція розумних
спеціалізацій регіонів як
механізм реалізації Стратегії
Європа 2030
Тема 3. Особливості реалізації
концепції розумних
спеціалізацій регіонів країн
Європейського Союзу
Тема 4. Особливості реалізації
концепції розумної
спеціалізації в Україні
Тема 5. Конвергенція
регіональних моделей ЄС та
України
Усього годин

Кількість годин
Денна форма
у тому числі
л
п
лаб інд
3
4
5
6
4
2

ср
7
18

24

4

2

18

24

8

4

12

24

4

2

18

24

4

2

18

120

24

12

84

Усьо
го
2
24

Усь
ого
8

Заочна форма
у тому числі
л
п
лаб
інд
9
10
11
12

ср
13
14
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4. Теми семінарських занять
№
з/п
1

Назва теми
Теоретичні аспекти реалізації концепції розумних спеціалізацій регіонів
країни
Концепція розумних спеціалізацій регіонів як механізм реалізації
Стратегії Європа 2030
Особливості реалізації концепції розумних спеціалізацій регіонів країн
Європейського Союзу
Особливості реалізації концепції розумної спеціалізації в Україні
Конвергенція регіональних моделей ЄС та України
Разом

2
3
4
5

Кількість
годин
2
2
4
2
2
12

5. Завдання для самостійної роботи
№
з/п
1

2

3

Назва теми
Тема 1. Теоретичні аспекти реалізації концепції розумних спеціалізацій
регіонів країни.
Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом та рекомендованою
літературою, бути готовими відповідати на усні запитання за
навчальними питаннями практичного заняття; дослідити різновиди
інтеграції, а також охарактеризувати теоретичні аспекти реалізації концепції
розумних спеціалізацій регіонів країни.
Тема 2. Концепція розумних спеціалізацій регіонів як механізм
реалізації Стратегії Європа 2030
Завдання: надати характеристику реалізації концепції розумних
спеціалізацій регіонів як механізму реалізації Стратегії Європа 2030
Тема 3. Особливості реалізації концепції розумних спеціалізацій регіонів
країн Європейського Союзу
Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом та рекомендованою
літературою, бути готовими відповідати на усні запитання за
навчальними питаннями практичного заняття; визначити о сновні
Особливості реалізації концепції розумних спеціалізацій регіонів країн
Європейського Союзу
Тема 4. Особливості реалізації концепції розумної спеціалізації в Україні
Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом та рекомендованою
літературою, бути готовими відповідати на усні запитання за
навчальними питаннями
практичного заняття; проаналізувати
особливості реалізації концепції розумної спеціалізації в Україні
Тема 5. Конвергенція регіональних моделей ЄС та України .
Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом та рекомендованою
літературою, бути готовими відповідати на усні запитання за
навчальними питаннями
практичного заняття; проаналізувати
конвергенцію регіональних моделей ЄС та України
Разом

6. Індивідуальні завдання
Не передбачені

Кількість
годин
18

18

12

18

18

84
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7. Методи навчання
Лекція як поєднання словесних, наочних, індуктивних, дедуктивних, пояснювальноілюстративного методів навчання, бесіди, дискусії.
Практичне навчання як поєднання методу кейсів, проблемного підходу, евристичного,
дослідницького та проєктного методів.
Застосування інтерактивних засобів навчання через використання навчальних
платформ GoogleClassroom або LMS Moodle та їх можливостей, зокрема: інтерактивні
технології кооперативного навчання, інтерактивні технології колективно-групового
навчання, технології ситуативного моделювання, технології опрацювання дискусійних
питань, робота в малих групах, діалог, синтез думок, спільний проект, пошук інформації,
коло ідей, мозковий штурм, сase-метод, метод визначення позиції, відстоювання заданої
позиції, порівняння альтернативних позицій, дискусія, дебати.

8. Методи контролю
Поточний контроль (засвоєння окремих тем) на практичних заняттях проводиться у
формі усного опитування або письмового експрес-контролю, а також у формі виступів
здобувачів із доповідями при обговоренні навчальних питань.
При вивченні кожної теми проводиться поточний контроль у формі усного опитування
та виступів здобувачів із заздалегідь визначених питань.
Критеріями оцінювання знань за поточний контроль є успішність освоєння знань та
набутих навичок на лекціях та практичних заняттях, що включає здатність здобувача
засвоїти категорійний апарат, навички узагальненого мислення, логічність та повноту
викладання навчального матеріалу, навички творчо підходити до вирішення поставлених
завдань, активність роботи на практичних заняттях, рівень знань за результатами опитування
на практичних заняттях, самостійне опрацювання тем.
За виступ на семінарському та практичному заняттях можна отримати від 1
(доповнення або уточнення після виступу іншого здобувача) до 5 (розгорнутий аналіз
питання із залученням даних наукових статей, статистичних матеріалів і т.д.) балів.
Поточний контроль самостійної роботи здобувачів проводиться у формі підготовки
відповідей за навчальними питаннями теми, підготовки доповідей, презентацій доповідей (в
тому числі за результатами групової роботи).
Підсумковий семестровий контроль здійснюється під час проведення заліку.
Загальна кількість балів за успішне виконання завдань залікової роботи – 40. Час виконання
– до 80 хвилин. Заліковий білет складається з п’яти теоретичних питань. Кожне питання
оцінюються по 8 балів.
За бажанням (та за згодою викладача) здобувач має можливість обрати тестову
форму завдання (білет містить 20 тестових завдань, здобувач одержує 2 бали за кожну
вірну відповідь).
УВАГА! У разі використання заборонених джерел здобувач на вимогу викладача
залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку (0).
У разі настання / подовження дії обставин непоборної сили (в тому числі
запровадження жорстких карантинних обмежень в умовах пандемії з забороною
відвідування ЗВО) здобувачам вищої освіти денної форм навчання надається можливість
скласти залік в тестовій формі (білет містить 20 тестових завдань, здобувач одержує 2 бали
за кожну вірну відповідь) дистанційно на платформі Moodle в дистанційному курсі
«Смарт-спеціалізація регіонів» https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=3207
Сумарна кількість рейтингових балів за вивчення дисципліни за семестр
розраховується як сума балів, отриманих за результатами поточного контролю та балів,
отриманих за результатами підсумкового семестрового контролю. Максимальна сума балів
за семестр складає 100 балів.
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9. Схема нарахування балів
Для підсумкового семестрового контролю при проведенні залікової роботи
максимальні значення оцінювання діяльності студента при вивченні навчальної дисципліни
(денна форма навчання)
Залік (2 семестр)
Поточне тестування та самостійна робота
Підсумковий семестровий
Сума
контроль (залік)
Поточний контроль
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
40
100
60 (мінімум - 30)
Т1, Т2 ... Т5 – теми
Студент допускається до підсумкового семестрового контролю, якщо за результатами
поточного контролю він набрав не менше 30 балів.
Максимальна сума балів за поточним контролем складає 60 балів.
Розрахункова шкала для проведення поточного контролю здобувачів:
Кількість
балів
45-60

31-44

26-30

21-25

16-20

Критерії оцінювання
Систематичне відвідування лекцій та практичних занять, відсутність
пропусків занять без поважної причини, відпрацювання тем практичних
занять, пропущених з поважної причини. Виконання завдань до кожного
практичного заняття, висока активність роботи, засвоєння всього обсягу
матеріалу, повні та обґрунтовані відповіді при виконанні завдань,
здатність визначення теоретичних питань, на які розраховані завдання,
уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми, вміння мислити
абстрактно і узагальнено, здатність публічно представити матеріал.
Систематичне відвідування лекцій та практичних занять, відсутність
пропусків занять без поважних причин, відпрацювання тем практичних
занять, пропущених з поважної причини. Виконання завдань до кожного
практичного заняття, висока активність роботи, засвоєння всього обсягу
матеріалу, повні та обґрунтовані відповіді з несуттєвими помилками при
виконанні завдань, здатність визначення теоретичних питань, на які
розраховані завдання, уміння сформувати своє ставлення до певної
проблеми, здатність публічно представити матеріал.
Наявність пропущених лекцій та практичних занять, відпрацювання тем
практичних занять. Виконання завдань до кожного практичного заняття,
активна робота на практичних заняттях, засвоєння основних положень
курсу, допущення декількох незначних помилок при виконанні завдань,
здатність визначення теоретичних питань, на які розраховані завдання,
здатність публічно представити матеріал.
Наявність пропущених лекцій та практичних занять, відпрацювання тем
практичних занять. Епізодична відсутність виконаних завдань, участь у
роботі на практичних заняттях, засвоєння окремих положень матеріалу,
неповні відповіді при виконанні завдань, складності при визначенні
теоретичних питань, на які розраховані завдання, здатність публічно
представити матеріал.
Несистемне відвідування лекцій та практичних занять, відсутність на
заняттях без поважних причин, наявність декількох невідпрацьованих
тем пропущених практичних занять. Епізодична відсутність виконаних
завдань, участь у роботі на практичних заняттях, засвоєння окремих
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11-15

6-10

0-5

положень матеріалу тем змістовного розділу, неповні відповіді,
допущення помилок при виконанні завдань, великі складності при
визначенні теоретичних питань, на які розраховані завдання, невпевнені
навички публічного представлення матеріалу.
Епізодичне відвідування лекцій та практичних занять, відсутність на
заняттях без поважної причини, наявність декількох невідпрацьованих
тем пропущених практичних занять. Епізодична відсутність виконаних
завдань, пасивна робота на практичних заняттях (участь у роботі
останніх лише за умови наявності стимулу з боку викладача), наявність
певного уявлення щодо матеріалу тем змістовного розділу, неповні
відповіді, допущення значної кількості помилок при виконанні завдання,
невміння визначити теоретичні питання, на які розраховані завдання,
невпевнені навички публічного представлення матеріалу.
Систематичні пропуски лекцій та практичних занять без поважних
причин, наявність невідпрацьованих тем пропущених лекцій та
практичних занять. Систематична відсутність виконаних завдань,
пасивність у роботі на практичних заняттях, неповні, необґрунтовані
відповіді, допущення істотних помилок при виконанні завдання,
нездатність визначити теоретичні питання, на які розраховані завдання.
Систематичні пропуски лекцій та практичних занять без поважних
причин, теми пропущених лекцій та практичних занять невідпрацьовані.
Систематична відсутність виконаних завдань, пасивність у роботі на
практичних заняттях, неповні, необґрунтовані відповіді, допущення
істотних помилок при виконанні завдання. Нездатність визначити
теоретичні питання, на які розраховані завдання, невміння публічно
представити матеріал.

Максимальна сума балів за залікову роботу складає 40 балів.
Розрахункова шкала для проведення підсумкового контролю здобувачів:
Кількість
Критерії оцінювання
балів
Здобувач цілком і всебічно розкрив усі питання, вільно оперує поняттями і
35-40
термінологією, демонструє глибокі знання джерел, має власну точку зору
стосовно відповідних питань і може аргументовано її доводити.
Здобувач достатньо повно і всебічно розкрив усі питання, вільно оперує
29-34
термінологією і поняттями, демонструє знання джерел, має власну точку зору
стосовно відповідних питань і може аргументовано її доводити.
Здобувач розкрив питання у загальних рисах, але спостерігаються деякі
18-28
упущення при відповіді на питання. Обґрунтування неточні і не
підтверджуються достатньо обґрунтованими доказами.
Здобувач розкрив питання у загальних рисах, розуміє їхню сутність, намагається
10-17
робити висновки, але при цьому слабко орієнтується в джерелах, припускається
грубих помилок, матеріал викладає нелогічно.
Здобувач не в змозі дати відповідь на поставлені запитання, відповідь або
0-9
неправильна, або він не розуміє суті питання. Не ознайомлений з джерелами, не
може робити висновків.
Відповідно, максимальна кількість набраних балів з дисципліни складає 100 балів.
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Шкала оцінювання
Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру

Оцінка
для дворівневої шкали оцінювання

90 – 100
70-89

зараховано

50-69
1-49

не зараховано

10. Рекомендована література
Основна література:
1. Горюнова Є. О. Євроінтеграція : навч. посіб. К. : Академвидав, 2013. 224 с.
2. Грущинська Н. М. Теоретичні основи європейської економічної інтеграції України :
монографія К. : Видавець Корбуш, 2008. 232 с.
3. Європейська інтеграція : навч. посібн. / за ред. М. І. Макаренка, Л. І. Хомутенко. К.:
Центр учбової літератури, 2016. 344 с.
4. Грінгард С. Інтернет речей / пер. з англ. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2018. 176 с.
5. Дугінець Г. В. Глобальні ланцюги вартості: монографія. Київ: Київ. нац. торг.-екон.
ун-т, 2018. 412 с.
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Харків: Віват, 2018. 352 с.
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9. C. 12–13.
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Наш формат, 2018. 304 с.
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посібник. Полтава: Оріяна, 2012. 183 с.
11. Лукашов О. О. Удосконалення комплексного механізму державного регулювання
стратегічного розвитку регіону: розробка інтегрованого підходу для українських
регіонів. Державне будівництво. 2018. 2. С. 1–18.
12. Матюшенко І. Ю. Європейський досвід розробки стратегії розвитку регіональної
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ініціативи: завдання та шляхи вирішення: матеріали кругл. столу (м. Харків, 05 квітня
2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 34–46.
13. Матюшенко І. Ю. Перспективи розвитку конвергентних технологій в країнах світу й
Україні для вирішення глобальних проблем: моногр. Харків: ФОП Лібуркіна Л. М.,
2017. 448 с.
14. Нерушенко А. С. Розумна спеціалізація як інструмент стимулювання інноваційного
розвитку європейських регіонів // Актуальні проблеми світового господарства і
міжнародних економічних відносин: матеріали XIV науково-практичної конференції
молодих вчених (м. Харків, 29 березня 2019 р.). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна,
2019. С. 86–89.
15. Родченко В. Б. Глобальні орієнтири просторового розвитку в сучасних умовах:
виклики для України. Соціальна економіка. 2018. 5. С. 50–61.
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19. Шваб К. Четвертая промышленная революция / пер. с англ. М.: Издательство «Э»,
2017. 208 с.
Додаткова література:
20. Ahner D., Landabaso M. Regional policies in times of austerity. European Review of
Industrial Economics and Policy, 2011, 2, 2–6.
21. Baldwin R., Lopez-Gonzalez J. Supply-Chain Trade: A Portrait of Global Patterns and
Several Testable Hypotheses. The World Economy, 2014.
22. Barca F. An agenda for a reformed Cohesion Policy. A placebased approach to meeting
European Union challenges and expectations. Independent report prepared at the request of
Danuta Hübner, European Commissioner for Regional Policy, April 2009. URL:
https://ec.europa.eu/regional_policy/archive/policy/future pdf/report_barca_v0306.pdf
23. Borrás S., Edquist C. The choice of innovation policy instruments. Technological
Forecasting
and
Social
Change,
2013,
80(8),
1513–1522.
DOI: 10.1016/j.techfore.2013.03.002
24. Brennan L., Rakhmatullin R. Global Value Chains and Smart Specialisation Strategy.
Thematic Work on the Understanding of Global Value Chains and their Analysis within the
Context of Smart Specialisation. JRC S3 Policy Brief, 2015.
25. Cambridge Dictionary. Definition of domain in English. 2017. URL:
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/domain
26. Cooke P. Introduction: Origins of the concept / H.-J. Braczyk, P. Cooke, M. Heidenreich
(Eds.), Regional innovation systems: The role of governances in a globalized world.
London: UCL Press, 1998. Pp. 2–25.
27. Cohesion Fund (CF). URL: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/ funding/cohesion-fund/
28. De Vet J-M., Edwards J., Bocci M. (2016), Blue Growth and Smart Specialisation: How to
catch maritime growth through 'Value Nets'. S3 Policy Brief Series, 17, 2016. URL:
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29. A Digital Single Market Strategy for Europe, COM (2015) 192 final. European
Commission,
2015.
URL:
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непоборної сили (в тому числі запровадження карантинних обмежень через пандемію)
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змішаною формою навчання, а саме:
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лекційні заняття;
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- дистанційно на платформі Mоodle проводяться практичні, індивідуальні заняття та
консультації, відбувається контроль самостійної роботи;
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Складання підсумкового семестрового контролю: в разі запровадження жорстких
карантинних обмежень із забороною відвідування ЗВО здобувачам денної форми навчання
надається можливість (за заявою, погодженою деканом факультету) скласти залік в тестовій
формі дистанційно на платформі Moodle в дистанційному курсі «Смарт-спеціалізація
регіонів» https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=3207

