
Основні сектори смарт-спеціалізації Київської області  
на 2021-2027 роки 

Відповідно до Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки, 
затвердженої рішенням Київської обласної ради 19 грудня 2019 року № 789-
32VII,  визначено такі сектори смарт-спеціалізації регіону на цей період: 

• Виробництво інноваційних харчових продуктів з вдосконаленими 
споживчими якостями (функціональна їжа) (КВЕД 01, 10.1, 10.5, 10.7, 10.9, 
28.3 частково, 72.11 та 72.19); 

• Розроблення енергоефективних рішень на основі альтернативних 
джерел енергії (25.3, 35, 28.2, 28.3, 72.1);  

• Інноваційна продукція для будівництва, дизайну та побуту (17.2, 23.1, 
23.6, 25.1, 22.2, 20.4, 20.5, 25.7, 31); 

• Біоактивні речовини та фармацевтика для здоров’я людини (10, 21.2). 
 
Перелік можливих секторів смарт-спеціалізації підтверджено 

результатами ринкового дослідження, проведеного державною установою 
«Інститут економіки та прогнозування» НАН України в жовтні-грудні 2019 
року. 
 
Довідково: 

Для визначення смарт-спеціалізації Київської області департаментом 
економічного розвитку і торгівлі Київської облдержадміністрації в липні 2019 
року проведено картографічний аналіз за методикою Спільного 
дослідницького центру ЄС JRC (Joint Research Centre)  «Mapping economic and 
innovation potential» («Відображення економічного та інноваційного 
потенціалу»). Метою зазначеного аналізу є оцінка існуючих ресурсів регіону 
та перспектив його подальшого розвитку з врахуванням інноваційної 
складової. Для аналізу використано статистичні дані для окремих видів 
економічної діяльності за КВЕД (класифікатор видів економічної діяльності), 
що були надані Міністерством економічного розвитку і торгівлі України за 
2012-2017 роки. Початкова кількість галузей, включених до аналізу, становила 
221 галузь.   

Картографічний аналіз складається з економічного аналізу та 
інноваційного аналізу. Економічний аналіз включає статичний  аналіз 
(«перевірені сильні сторони» або «сучасні переваги») та динамічний аналіз 
(«потенційні сильні сторони»). Суть економічного аналізу полягає у 
визначенні галузей, що мають потенціал для економічного перетворення за 
критеріями «зайнятість & середня зарплата» та «зміна зайнятості & зміна 
середньої заробітної плати». Аналіз інноваційного потенціалу здійснювався 
за критеріями спеціалізації щодо області (чи є галузь більш інноваційною, 



ніж регіональна економіка) та щодо сукупної промисловості країни (чи є 
галузь більш інноваційною, ніж сукупна промисловість країни). 

В результаті картографічного аналізу визначено перелік з 12 галузей, які 
складають економічний та інноваційний потенціал Київської області, в  
яких працює 9,4% від загальної кількості осіб, зайнятих в регіоні (за видами 
економічної діяльності секцій В-Е КВЕД), серед яких:  

1.  10.1 Виробництво м'яса та м'ясних продуктів 
2.  10.7 Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів 
3.  16.1 Лісопильне та стругальне виробництво 
4.  17 Виробництво паперу та паперових виробів 
5.  20.4 Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та 

полірування, парфумних і косметичних засобів 
6.  20.5 Виробництво іншої хімічної продукції 
7.  22.1 Виробництво гумових виробів 
8.  23.1 Виробництво скла та виробів зі скла 
9.  23.6 Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу 
10.  28.2 Виробництво інших машин і устаткування загального 

призначення 
11.  31 Виробництво меблів 
12.  37 Каналізація, відведення й очищення стічних вод. 

 


