
Обсягом до 2 сторінок 

Назва дисципліни  Смарт спеціалізація регіонів 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна може викладатися на факультеті міжнародних 

економічних відносин і туристичного бізнесу для студентів 

спеціальності «Міжнародні економічні відносини» за 

освітньою програмою «Міжнародна та європейська 

економічна інтеграція» 

Семестр: 2 (магістри) 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

професор кафедри міжнародних економічних відносин 

імені Артура Голікова, д.е.н., Матюшенко Ігор Юрійович, 

61022, Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус, 3 

поверх, каб. 380; тел. (057) 707-51-60. електронна адреса 

кафедри: meo@karazin.ua 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з економіки, міжнародних економічних відносин, 

євроінтеграції  

Опис 

Мета дисципліни.  

Метою викладання навчальної дисципліни є 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. 

 

Очікувані результати навчання.  

За результатами навчання студент буде: 

знати: генезис концепції розумної спеціалізації, включно з 

Лісабонською стратегією, Європа 2020, співвідношення 

кластерів і територіально-виробничих комплексів, сучасне 

розуміння концепції смарт-спеціалізації групою «Знання 

для зростання» (K4G); особливості реалізації Інноваційного 

союзу країнами ЄС та регіональної політики для розумного 

росту в Європі; співвідношення RIS3 з кластерною 

політикою ЄС; особливості реалізації політики Єдності ЄС 

за підтримки європейських структурних та інвестиційних 

фондів ESIF; європейський досвід впровадження RIS3 і 

особливості створення «блакитної» економіки країн ЄС на 

основі RIS3; проблеми впровадження смарт-спеціалізації 

регіонів України. 

вміти: аналізувати та застосовувати основні принципи 

дослідницьких та інноваційних стратегій для розумних 

спеціалізацій (RIS3); обґрунтовувати розробку стратегії 

розумної спеціалізації регіонів як складової інноваційної 

екосистеми; аналізувати європейські та глобальні ланцюги 

вартості в контексті розумної спеціалізації; користуватись 

веб-сторінкою платформи для розумної спеціалізації; 

аналізувати практику реалізації концепції S3 країн ЄС, 

зокрема визначати пріоритетні напрями політичних 

втручань, проводити узгодження профінансованих проектів 

і диференціація заходів політики за цими напрямками; 

визначати перспективи реалізації концепції розумних 

спеціалізацій регіонів в Україні 



Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Тема 1. Генезис концепції розумної спеціалізації. Кластери 

та ТВК. Сучасне розуміння концепції смарт-спеціалізації 

(Лекцій – 2 год. Сем. – 1 год.) 

Тема 2. Особливості Стратегії «Європа 2020». 

Інноваційний союз. Регіональна політика для розумного 

росту в Європі 2020 

(Лекцій – 2 год. Сем. – 1 год. ) 

Тема 3. Основні принципи дослідницьких та інноваційних 

стратегій для розумних спеціалізацій (RIS3). 

Співвідношення RIS3 з кластерною політикою ЄС 

(Лекцій – 2 год. Сем. – 1 год. ) 

Тема 4. Політика Єдності (Cohesion Policy) ЄС. 

Європейські структурні та інвестиційні фонди ESIF 

(ERDF, CF, ESF, EAFRD, EMFF). Інструмент допомоги для 

приєднання IPA  

(Лекцій – 2 год. Сем. – 1 год. ) 

Тема 5. Обґрунтування та етапи розробки стратегії 

розумної спеціалізації регіонів як складової інноваційної 

екосистеми 

(Лекцій – 4 год. Сем. – 2 год. ) 

Тема 6. Європейські та глобальні ланцюги вартості в 

контексті розумної спеціалізації 

(Лекцій – 2 год. Сем. – 1 год. ) 

Тема 7. Європейський досвід впровадження RIS3. 

Платформа для розумної спеціалізації. Особливості 

створення «блакитної» економіки країн ЄС на основі RIS3 
(Лекцій – 2 год. Сем. – 1 год. ) 

Тема 8. Особливості аналізу реалізації концепції S3 країн 

ЄС: пріоритетні напрями політичних втручань, 

узгодження профінансованих проектів і диференціація 

заходів політики за цими напрямками 

(Лекцій – 4 год. Сем. – 2 год. ) 

Тема 9. Проблеми впровадження смарт-спеціалізації 

регіонів України. 

(Лекцій – 2 год. Сем. – 1 год. ) 

Тема 10. Перспективи реалізації концепції розумних 

спеціалізацій регіонів в Україні 

(Лекцій – 2 год. Сем. – 1 год. ) 

 

Методи контролю результатів навчання 

вхідний – у формі співбесіди,   

поточний – у формі опитування й поточних контрольних 

робіт, семестровий – у формі екзамену.  

 

Мова викладання.  

українська 

 


