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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми дослідження. Розширення можливостей цифрових 
технологій є одним із домінуючих факторів зростання світової економіки в 
найближчі 5–10 років, що є ключовим драйвером досягнення Цілей сталого розвитку 
країни та її регіонів в умовах децентралізації. За даними ООН, 55 % населення світу 
в даний час проживає в містах, а до 2050 р. це число збільшиться ще на 2,5 мільярда 
чоловік та досягне 68 %. У сучасних умовах зростання чисельності міського 
населення країни залучають дедалі більше інвестицій для розбудови розумних міст 
(SMART-city), яких у світі вже налічується понад тисячі, серед яких половина 
сконцентрована в Китаї, а серед лідерів «розумного» міського розвитку є також 
Європа, Північна Америка, Японія та Південна Корея. Зростаючий рівень урбанізації 
у світі обумовлює доцільність трансформації муніципального управління на засадах 
концепції «розумні міста» шляхом впровадження новітніх інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ) для модернізації інфраструктури міст; забезпечення 
кращого рівня надання послуг для населення, впровадження ефективного ресурсного 
менеджменту; зниження бюджетних витрат при підвищенні якості послуг; підтримки 
малого та середнього підприємництва; підвищення розвитку інновацій та людського 
капіталу; реформування соціальної сфери життя міста, підвищення якості сфер 
охорони здоров’я та освіти; вирішення екологічних проблем міста. Проте, на сьогодні 
в містах України домінує неконцептуальне бачення стратегічного розвитку та 
фрагментований підхід до впровадження розумних рішень, що не дозволяє 
повноцінно використати потенціал та можливості технологій «розумні міста». 
Відтак, в сучасних реаліях мобільного, інформаційно насиченого міського 
середовища, що безперервно трансформується в умовах цифрової економіки, 
актуальним та своєчасним є пошук нових моделей організаційно-інформаційного 
забезпечення розробки стратегії розумних міст з врахуванням швидкості поширення 
інформації, складності комунікативних потоків, цифровізації міського середовища. 

Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів в умовах розвитку 
трансформаційних процесів територіально-економічних систем стали предметом 
системних та ґрунтовних досліджень багатьох зарубіжних та вітчизняних учених-
економістів, зокрема, дослідженню світоглядних трансформацій суспільства під 
впливом цифрової економіки як нової парадигми прискореного економічного 
розвитку присвятили роботи О. Гуменюк, Н. Колін, А. Ландієр, П. Мохнен, 
А. Перрот, П. Пуцентейло, М. Руденко, Д. Тапскотт, В. Фліщук; міському розвитку 
та стратегічному управлінню А. Ачкасов, В. Бабаєв, П. Бубенко, В. Геєц, 
О. Васільєв, О. Димченко, С. Зеленський, О. Карлова, М. Кизим, А. Ковалевська, 
О. Комеліна, Т. Момот, Н. Кондратенко, М. Новікова, Л. Оболенцева, 
І. Писаревський, С. Плотницька, Я. Пушак, В. Родченко, В. Торкатюк, Н. Чебанова, 
Л. Шутенко та інші. Теоретико-методичні підходи до впровадження концепції 
SMART-city всебічно висвітлені в працях таких зарубіжних дослідників як Л. Буйс, 
Д. Генарі, Дж. Грахам, І. Зубізаррета, Т. Йгітканлар, П. Еванс, Г. Ецковіц, 
М. Камруззаман, Л. Коста, Л. Лейдесдорф, Дж. Лазарой, Р. МакКвайд, М. Маршалл, 
Дж. Маске, Т. Нам, C. Оберг, Д. О'браєн, С. Осборн, М. Роскіа, Т. Саварис, 
А. Сераваллі, К. Строкош, Б. Хатчінсон, П. Хеннеллі та багато інших. Дослідженню 
перспектив застосування концепції SMART-city до вирішення завдань розвитку 
сфер життєдіяльності міст присвячено роботи вітчизняних дослідників, серед яких 
можна виділити праці таких науковців як М. Акагєєв, А. Андрієнко, М. Бойкова, 



2 

Л. Жилінська, Г. Кучерова, О. Тарасевич та інших. Обґрунтуванню теоретико-
методологічних засад статистичного забезпечення управління розвитком 
«розумних» сталих міст в Україні, обумовлених інформатизацією суспільства та 
широким впровадженням ІКТ присвячено дослідження І. Жукович, О. Корепанова. 

Незважаючи на значну кількість публікацій, рівень теоретико-методичного 
опрацювання питань організаційно-інформаційного забезпечення розробки стратегії 
розумних міст є незавершеним, досвід дослідження визначеної проблематики є 
недостатньо науково узагальненим. Таким чином, теоретико-методичне та 
прикладне значення вирішення окреслених проблем зумовило актуальність обраної 
теми, визначило мету, завдання й напрям дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Зміст і напрямок 
досліджень, що виконані в дисертаційній роботі, відповідають встановленим 
векторам руху України до європейських стандартів життя та гідного місця Україні в 
світі, визначених Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020»; вектору сталого 
розвитку регіонів, встановленого Державною стратегією регіонального розвитку, 
стратегіями розвитку областей України на період до 2027 року; принципам цифрової 
трансформації як основі життєдіяльності українського суспільства, бізнесу та 
державних установ, визначених ініціативою «Цифрова адженда України – 2020» та 
Концепцією розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018‒2020 
роки, напрямкам гармонізації досягнень розвитку інформаційного суспільства в 
Україні із загальносвітовими в контексті забезпечення Стратегією розвитку 
інформаційного суспільства в Україні. 

Дисертаційна робота є ініціативною й одночасно складовою частиною науково-
дослідних робіт Харківського національного університету міського господарства 
імені О. М. Бекетова в межах державної бюджетної тематики: «Інформаційно-
аналітичне забезпечення функціонування системи управління фінансово-
економічною безпекою суб’єктів господарювання України в сучасних умовах: 
теорія, методологія, практика», етап 5 «Проблеми та шляхи досягнення фінансово-
економічної безпеки на мікро-, мезо- та макрорівні» (2020 р., номер державної 
реєстрації 0116U005339) – автором розроблено теоретико-методичні положення та 
обґрунтовано практичні рекомендації щодо формування моделі збалансованого 
управління розвитком розумних міст в умовах цифрової економіки. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 
теоретико-методичних положень та обґрунтування практичних рекомендацій щодо 
формування моделі організаційно-інформаційного забезпечення розробки стратегії 
розумних міст України в умовах цифрової економіки. 

Досягнення поставленої мети зумовило вирішення таких завдань: 
– дослідити та систематизувати понятійно-категорійний апарат 

збалансованого управління сталим розвитком розумних міст в умовах цифрової 
економіки; 

– узагальнити та проаналізувати організаційно-правові засади управління 
сталим розвитком розумних міст; 

– дослідити тенденції розвитку розумних міст в країнах світу в умовах 
цифрової економіки; 

– узагальнити основні досягнення та проблеми впровадження концепції 
розумних міст в Україні; 
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– розробити модель організаційно-інформаційного забезпечення розробки 
стратегії розумних міст України за збалансованою системою показників в умовах 
цифрової економіки; 

– розробити методичний підхід до розрахунку інтегрального показника оцінки 
рівня сталого розвитку розумного міста за збалансованою системою показників на 
прикладі міст України; 

– розробити пропозицій щодо організації процесу формування стратегії сталого 
розвитку розумного міста в умовах цифрової економіки. 

Об’єктом дослідження є процес формування організаційно-інформаційного 
забезпечення розробки стратегії розумних міст України в умовах цифрової 
економіки. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних 
аспектів організаційно-інформаційного забезпечення розробки стратегії розумних 
міст України в умовах цифрової економіки. 

Методи дослідження. Теоретико-методичною основою дослідження стали 
наукові праці провідних вітчизняних учених і зарубіжних учених-економістів, 
законодавчі й нормативні акти України у сфері організаційно-інформаційного 
забезпечення розробки стратегії розумних міст України в умовах цифрової 
економіки. У ході дослідження використано такі методи: теоретичного 
узагальнення, наукової абстракції та системного аналізу – для теоретичного 
узагальнення й обґрунтування напрямів та результатів дисертаційної роботи; 
діалектичний, теоретичного узагальнення – для виявлення закономірностей у 
тлумаченні основних понять при формуванні теоретико-методичних засад 
розробки стратегії розумних міст в умовах цифрової економіки; системного та 
статистичного аналізу – для аналізу та оцінювання у розвитку міст України; 
економіко-математичного моделювання й інтегрального оцінювання – для 
моделювання інтегрального показника оцінки рівня сталого розвитку розумного 
міста за SCBSC (Smart City Balanced Scorecard); компаративний аналіз – при аналізі 
зарубіжних практик розвитку розумних міст та можливості їх імплементації в 
Україні; при виявленні переваг та обмежень індикаторів (KPI) для оцінювання 
інтегрального показника оцінки рівня сталого розвитку розумного міста за SCBSC; 
стратегічного й проєктного аналізу – для обґрунтування стратегічних моделей 
розвитку розумних міст в умовах цифрової економіки; графічний метод – для 
наочного зображення і схематичного представлення теоретичних і практичних 
результатів дослідження. 

Інформаційно-правовою базою дисертаційної роботи є законодавчі й 
нормативно-правові акти України з питань соціально-економічного розвитку міст в 
умовах проведення реформи децентралізації, сталого розвитку, міжнародні угоди 
між Україною та ЄС, офіційні статистичні дані Державної служби статистики 
України, довідкові й аналітичні матеріали міжнародних інституцій і ООН, 
інформаційно-аналітичні матеріали й науково-методичні розробки вчених, 
монографії та публікації вітчизняних і зарубіжних авторів, ресурси мережі Інтернет, 
власні розрахунки. 

Наукова новизна одержаних результатів. Основним науковим результатом 
дисертаційної роботи є розвиток теоретико-методичних положень та розробка 
практичних рекомендацій щодо формування організаційно-інформаційного 
забезпечення розробки стратегії розумних міст України в умовах цифрової 
економіки. У процесі дослідження одержано такі найсуттєвіші результати: 
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вперше: 
– розроблено концептуальну модель організаційно-інформаційного 

забезпечення розробки стратегії розумного міста за збалансованою системою 
показників як складової стратегії сталого розвитку міста в умовах цифрової 
економіки, що розглядається як система цілеспрямованих дій щодо збирання, 
аналізу, збереження і представлення інформації про стан міста у інтегрованому 
вигляді, за п’ятьма структурними елементами – пріоритетними сферами 
(проєкціями) життєдіяльності міста, а саме: розумні люди, розумне урядування, 
інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), технологія та інфраструктура, 
розумна економіка, якість життя та умови роботи у місті для проведення розрахунків 
та моделювання інтегрального показника сталого розвитку розумного міста за 
збалансованою системою показників. Їх аналіз і синтез дозволяє оцінити вплив 
використання ІКТ на стан та розвиток життєзабезпечення міст в умовах цифрової 
економіки та приймати рішення щодо впровадження стратегічних заходів з 
розбудови відкритого, безпечного, екологічного та сучасного міста майбутнього на 
принципах відкритих даних, розумного використання цифрових послуг, прозорості 
управління та партнерства; 

удосконалено: 
– інформаційно-аналітичний інструментарій оцінки рівня сталого розвитку 

розумного міста за збалансованою системою показників SCBSC (Smart City Balanced 
Scorecard), яка, на відміну від існуючих, базується на використанні методичного 
підходу до розрахунку інтегрального показника оцінки рівня сталого розвитку 
розумного міста за SCBSC, що дозволяє системно визначити та упорядковано 
подати пріоритетні сфери життєдіяльності розумного міста та конкретизувати 
стратегічні напрямки розвитку за кожною пріоритетною сферою (проєкцією 
SCBSC), яка є оціночною системою за розробленою системою відібраних за 
результатами компаративного аналізу сукупності індикаторів (KPI), що згруповані 
за проєкціями SCBSC із використанням інформації із різних відкритих джерел, 
включаючи онлайн-опитування, зустрічі, обговорення із ключовими групами 
стейхолдерів, враховуючи громадськість, що є потужним інструментом 
стратегічного планування, що дозволяє створити платформу управління для 
керівництва міста, та, водночас, гармонізувати у часі і просторі економічні інтереси 
усіх зацікавлених осіб в умовах цифрової економіки; 

– визначення сутності поняття «цифрова економіка» в контексті забезпечення 
сталого розвитку регіонів шляхом формування контекстно-цільової матриці 
ключових параметрів цільової економіки, що дозволяє визначити цифрову 
економіку як багаторівневу складну кіберфізичну систему, сукупність елементів 
якої існує одночасно у вигляді фізичних об’єктів, продуктів і процесів, а також їх 
цифрових копій (математичних моделей), що взаємодіють між собою в режимі 
реального часу, моделюють реальні процеси і прогнозовані стани, забезпечують 
постійну оптимізацію всієї системи на цифрових платформах та електронно-
комунікаційну взаємодію завдяки функціонуванню електронно-цифрових пристроїв 
та засобів, інтелектуальних систем та аналітичних сервісів з метою отримання 
цифрових дивідендів; 

набуло подальшого розвитку: 
– зміст поняття «розумне місто», що з позиції комплексного підходу 

визначається як комплексна та багатофакторна муніципальна екосистема, що 
включає залучення людського капіталу та повномасштабне використання 
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інформаційно-комунікаційних технологій шляхом інтеграції фізичних, цифрових 
і людських підсистем в штучно створеному середовищі з метою вирішення 
поточних проблем міста, забезпечення його збалансованого розвитку в 
економічній, соціальній, екологічній та інституційній сфері для створення 
повноцінного життєвого середовища, підвищення безпеки, комфорту та якості 
життя сучасного і майбутніх поколінь. Вказано на те, що дане визначення 
постійно розширюється, адже постійно збільшується кількість проривних 
технологій, які впроваджуються в вирішення проблем міського розвитку в умовах 
цифрової економіки; 

– напрями формування організаційного забезпечення розробки стратегії 
розумних міст України в умовах цифрової економіки щодо створення 
партнерської екосистеми, що розглядається як інтегрована модель 
функціонування міста, яка орієнтована на потреби громадян та бізнесу, та 
здійснюється шляхом забезпечення партнерства між представниками влади, 
підприємств, що провадять свою діяльність тривалий час, молодих компаній 
(стартаперів), навчальних закладів і неприбуткових організацій. 

Практичне значення отриманих результатів. Теоретичні висновки 
дисертаційної роботи доведені до рівня конкретних положень і рекомендацій, 
придатних для практичного застосування в напрямку формування організаційно-
інформаційного забезпечення розробки стратегії розумних міст України в умовах 
цифрової економіки. На регіональному рівні – результати проведеного 
дисертаційного дослідження використані: під час інформаційної, консультаційної та 
роз’яснювальної роботи в процесі підтримки і просування реформ місцевого 
самоврядування щодо впровадження розумних інформаційно-комунікаційних 
технологій (технології блокчейн та інших інноваційних розробок) з метою 
поширення кращого вітчизняного досвіду та пошуку міжнародних партнерів 
(Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 
України» Харківське регіональне відділення – довідка № 38 від 27.05.2020 р.);  
у процесі реалізації державної політики у сфері економічного і соціального розвитку 
в умовах цифрової економіки під час поглибленого аналізу даних для розробки 
заходів щодо сприяння розбудови відкритого, безпечного, екологічного та сучасного 
міста на принципах відкритих даних, розумного використання цифрових послуг і 
прозорості управління враховано пропозиції щодо: впровадження науково-
методичного підходу до розробки стратегії розумних міст за збалансованою 
системою показників як складової стратегії розвитку міста в умовах цифрової 
економіки; формування моделі організаційно-інформаційного забезпечення 
розробки стратегії розумних міст з метою впровадження онлайн-інструментів для 
забезпечення інноваційних змін для кожного жителя міста та територіальної 
громади (Лозівська міська рада – довідка № 02.13.12/256 від 08.02.2021 р.); під час 
розробки перспективних напрямів розвитку регіону в умовах цифрової економіки, 
зокрема використано компаративний аналіз зарубіжних практик розвитку розумних 
міст та можливості їх імплементації в Україні, що дозволяє ідентифікувати джерела 
отримання достовірної інформації, систематизувати і технологізувати збір 
необхідних даних для розробки та впровадження цифрових стратегій розвитку 
об’єднаної територіальної громади (Солоницівська селищна рада Харківського 
району Харківської області – довідка № 02-22/360 від 09.02.2021 р.); під час 
узгодження цілей розвитку об’єднаної територіальної громади з регіональними, 
національними та європейськими пріоритетами використано: прогнозно-аналітичну 
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систему інтегральної оцінки індексу розумного міста, інформаційне забезпечення і 
можливості його оцінки в умовах цифрової економіки; концептуально-методичні 
положення щодо створення партнерської екосистеми. Запропоновані рішення 
дозволяють забезпечити покращення та спрощення управління містом, благоустрій 
міського середовища, забезпечення безпеки та підвищення якості життя жителів 
міста (Новоград-Волинська міська рада Житомирської обл. – довідка № 02/310 від 
28.01.2021 р.); під час узгодження цілей розвитку об’єднаної територіальної громади 
з регіональними, національними та європейськими пріоритетами використано: 
комплексну систему інтегрального оцінювання рівня розвитку розумного міста за 
збалансованою системою показників в умовах цифрової економіки; стратегічні 
орієнтири розробки та впровадження організаційно-інформаційного забезпечення 
(Виконавчий комітет Чкаловської селищної ради Чугуївського району Харківської 
обл. – довідка № 08.01.44/178 від 26.01.2021 р.). 

Результати дослідження використовуються у навчальному процесі 
Харківського національного університету міського господарства імені 
О. М. Бекетова при формуванні навчально-методичного забезпечення та викладанні 
таких дисциплін як «Вступ до цифрової економіки», «Управлінські інформаційні 
системи в обліку, аналізі і аудиті», «Інформаційні системи і технології в обліку та 
аудиті» та інших (довідка від 7.08.2020 р.). 

Особистий внесок дисертанта. Усі наукові результати, що викладені в 
дисертації та виносяться на захист, отримані автором особисто. З наукових праць, 
опублікованих у співавторстві, у дисертації використані лише ті ідеї та положення, 
які є результатом особистої роботи здобувача, про що вказано в переліку наукових 
праць, наведеному в авторефераті.  

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 
доповідалися та обговорювалися на науково-практичних конференціях: «Інновації в 
обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною 
безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання – міждисциплінарний підхід» 
(м. Харків, 2018 р.); «Обліково-аналітичне забезпечення системи фінансово-
економічної безпеки: інформаційно-комунікаційні технології та антикорупційний 
менеджмент» (м. Харків, 2019 р.); «Імперативи економічного зростання в контексті 
реалізації Глобальних цілей сталого розвитку» (м. Київ, 2020 р.); «Сучасні 
технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення 
розвитку економіки в умовах євроінтеграції» (м. Черкаси, 2020 р.); «Управління 
економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи 
вирішення» (м. Львів, 2020 р.); І Всеукраїнська науково-практична інтернет-
конференція молодих вчених та здобувачів вищої освіти присвячена Дню науки 
(м. Херсон, 2020 р.); «Young Researchers in the Global World: Vistas and Challenges» 
(м. Львів, 2020 р.); «Сучасні підходи до формування стратегічного бачення 
соціально-економічного розвитку регіонів» (м. Львів, 2020 р.); «Менеджмент, 
маркетинг, підприємництво: проблеми та перспективи розвитку» (м. Одеса, 2020 р.). 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковані в 18 
наукових працях, з яких 2 розділи у колективних монографіях, 6 статей у наукових 
фахових виданнях України, 1 стаття у виданнях, що входять до міжнародних 
наукометричних баз (SCOPUS), 9 тез доповідей у матеріалах конференцій. 
Загальний обсяг публікацій – 6,15 д. а., з них особисто автору належить 5,71 д. а. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації 
українською та англійською мовами, вступу, трьох розділів, висновків, списків 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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використаних джерел (203 найменувань на 23 стор.), 5 додатків на 38 сторінках. 
Загальний текст дисертації складає 249 сторінок та містить 14 таблиць і 8 рисунків. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 
сформульовано його мету, завдання, об’єкт і предмет, методи дослідження, 
охарактеризовано наукову новизну й практичне значення одержаних результатів, 
наведено дані щодо апробації та публікацій. 

У першому розділі «Теоретико-методичні засади розробки стратегії 
розумних міст в умовах цифрової економіки» досліджено та систематизовано 
основні підходи до визначення поняття «цифрова економіка» з врахуванням 
сучасних тенденцій цифровізації суспільства; уточнено понятійний апарат щодо 
сутності та змістовного наповнення збалансованого управління сталим розвитком 
розумних міст в умовах цифрової економіки; узагальнено та проаналізовано 
організаційно-правові засади управління розвитком розумних міст. 

Для узагальнення та системного погляду на трансформації суспільства під 
впливом цифрової економіки як нової парадигми прискореного економічного 
розвитку систематизовано підходи до визначення поняття «цифрова економіка», 
основні принципи цифровізації економіки, здійснено оцінювання рівня розвитку 
країни в світі, та в Європі зокрема, за Індексом мережевої готовності (Networked 
Readiness Index, NRI). 

Під цифровою економікою запропоновано розуміти багаторівневу складну 
кіберфізичну систему, сукупність елементів якої існує одночасно у вигляді фізичних 
об’єктів, продуктів і процесів, а також їх цифрових копій (математичних моделей), що 
взаємодіють між собою в режимі реального часу, моделюють реальні процеси і 
прогнозовані стани, забезпечують постійну оптимізацію всієї системи на цифрових 
платформах та забезпечують електронно-комунікаційну взаємодію завдяки 
функціонуванню електронно-цифрових пристроїв та засобів, інтелектуальних систем 
та аналітичних сервісів з метою отримання цифрових дивідендів. 

Базуючись на авторському підході до трактування визначення цифрової 
економіки, сформовано контекстно-цільову матрицю визначення сутності поняття 
«цифрова економіка» в контексті забезпечення сталого розвитку регіонів (табл. 1). 

В умовах цифрової економіки прискорена діджиталізація регіонів стає 
головним пріоритетом їх економічного розвитку. При цьому основою розвитку 
цифрової економіки є розвинена цифрова інфраструктура, що є стимулом 
розвитку відкритого інформаційного суспільства як одного з істотних факторів 
підвищення ефективності використання ІКТ з метою підвищення якості життя 
громадян, розвитку економічної, соціально-політичної, культурної та духовної 
сфери суспільства, забезпечення конкурентоспроможності та вдосконалення 
системи прийняття управлінських рішень на всіх рівнях. Світовий досвід 
розвинутих країн доводить, що впровадження концепції SMART-технологій 
управління населеними пунктами є пріоритетними моделями цифрової адаптації 
територіальних систем, що довели вже свою ефективність. 

У проведеному дослідженні систематизовано підходи до визначення концепції 
«розумне місто» з виокремленням ключових сфер, що характеризують напрямки 
розвитку розумного міста. Доведено, що ще й досі не встановлено 
загальноприйнятого визначення концепції «розумне місто». Порівняльний аналіз 
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існуючих підходів дозволив виокремити такі підходи до визначення концепції 
«розумне місто»: технологічний; орієнтований на людській капітал (розумні людські 
ресурси); підхід, що базується на розумному управлінні та комплексний підхід. 

Таблиця 1 

Контекстно-цільова матриця визначення сутності поняття 

«цифрова економіка» 
Параметри 

цифрової економіки 
Зміст 

Елементи системи 
Фізичні об’єкти, продукти і процеси, а також їх цифрові копії 

(математичні моделі) 

Агенти системи Держава, регіон, суб’єкти господарювання, суспільство 

Критерії 

функціонування 

Оперативність інформаційно-комунікаційної взаємодії 

Глобальний масштаб організації всіх видів діяльності 

Миттєва динаміка попиту і пропозиції 

Ціль 

Забезпечення прискореного економічного розвитку та добробуту 

населення регіону 

Підвищення конкурентоспроможності регіону 

Формування цифрового суспільства 

Завдання 
Зростання швидкості та якості електронно-комунікаційної взаємодії 

Запровадження аналітичних сервісів на основі масивів даних 

Форма 
Форма організації економічної діяльності в рамках  

економіки горизонтальних зв’язків 

Змістове 

наповнення 

Ключовими факторами (засобами) виробництва є цифрові дані: 

числові та текстові, які стають головним джерелом 

конкурентоспроможності. 

Базується на використанні інформаційно-комунікаційних і цифрових 

технологій та глобальної електронної мережі Інтернет 

Зростання значущості людського чинника при впровадженні ІКТ 

Переваги 

Прямі: підвищення продуктивності праці, зменшення трансакційних 

витрат, підвищення ефективності виробництва, оптимізація 

розподілу ресурсів, створення нових робочих місць 

Непрямі: економія часу, створення нового попиту на нові товари й 

послуги, нова якість та цінність, спрощення ведення бізнесу 

Ризики 
Ризики плинності кадрів 

Відкриті дані потребують захисту на всіх рівнях 

 
Базуючись на комплексному підході, «розумне місто» визначено як 

комплексну та багатофакторну муніципальну екосистему, що включає 
залучення людського капіталу та повномасштабне використання інформаційно-
комунікаційних технологій шляхом інтеграції фізичних, цифрових і людських 
підсистем в штучно створеному середовищі з метою вирішення поточних 
проблем міста, забезпечення його збалансованого розвитку в економічній, 
соціальній, екологічній та інституційній сфері для забезпечення підвищення 
безпеки, комфорту і якості життя громадян у майбутньому. Вказано на те, що дане 
визначення постійно розширюється, адже постійно збільшується кількість 
найрізноманітніших цифрових рішень і проривних технологій, які 
впроваджуються в вирішення проблем міст в умовах цифрової економіки. 

За результатами дослідження встановлено, що зростаючий рівень урбанізації 
у світі обумовлює доцільність трансформації муніципального управління на 
засадах концепції «розумні міста» шляхом інтеграції систем та даних, модернізації 
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інфраструктури міст, впровадження ефективного муніципального менеджменту, 
підвищення розвитку інновацій та людського капіталу. 

Доведено, що концепцію «розумне місто» доцільно розглядати як модель 
міста, що базується на основі повномасштабного використання інформаційно-
комунікаційних технологій шляхом інтеграції фізичних, цифрових і людських 
систем в штучно створеному середовищі з метою вирішення поточних проблем 
міста, забезпечення його сталого і збалансованого розвитку та підвищення 
безпеки, комфорту і якості життя у містах.  

Узагальнення міжнародних стандартів управління Smart Cities ISO 37120 
свідчить про доцільність їх впровадження в Україні для формування 
інформаційного забезпечення розробки довгострокової стратегії розвитку 
розумних міст шляхом виокремлення блоків показників, адаптованих до наявних 
джерел інформації, удосконалення методичного підходу до їх розрахунку, що 
дозволяє розширити можливості статистичного аналізу елементів сталого 
розвитку територіально-економічних систем на основі їх структурування. 
Інформаційне забезпечення на базі міжнародних стандартів є основою розробки 
ефективних програм упровадження найкращих світових практик у широкому 
діапазоні міських послуг та полегшує вивчення досвіду громад, спрямованого на 
формування суспільних відносин на засадах довіри, солідарності, рівності 
поколінь, безпечного навколишнього середовища, партисипативного управління. 

За результатами узагальнення зарубіжного досвіду доведено необхідність 
його комплексного застосування у процесі вдосконалення організаційного 
забезпечення управління розвитком розумних міст на засадах партнерства в 
умовах цифрової економіки з метою покращення якості здійснення місцевого 
самоврядування і надання публічних послуг членам місцевої спільноти шляхом 
залучення громадян до активної співпраці з органами місцевого самоврядування 
та прийняття управлінських рішень. 

У другому розділі «Оцінка тенденцій розвитку розумних міст в країнах 
світу та в Україні в умовах цифрової економіки» узагальнено цифрові тренди, 
виклики та можливості для України в умовах цифрової економіки; проаналізовано 
стан цифрової трансформації в Україні; здійснено компаративний аналіз 
зарубіжних практик розвитку розумних міст та проаналізовано можливості їх 
імплементації в Україні; розкрито основні досягнення та проблеми впровадження 
концепції розумних міст в Україні. 

В сучасному глобалізованому світі ІКТ стали домінуючим фактором 
соціально-економічного розвитку будь-якої країни. Четверта промислова 
революція (4IR), що характеризується злиттям цифрового, біологічного та 
фізичного світів, а також зростаючим використанням проривних технологій, 
таких як штучний інтелект, хмарні сервіси, робототехніка, 3D-друк, Інтернет 
речей та передові бездротові технології, серед інших, забезпечила трансформацію 
традиційної (аналогової) економіки в цифрову.  

Встановлено, що хоча в Україні на державному рівні і визнається 
необхідність формування цифрової економіки та суспільства, а цифрові 
технології розглядаються в якості одного із ключових драйверів сталого розвитку, 
на сьогодні поки ще недостатньо розвиненою є державна нормативно-правова 
база щодо регулювання процесу розбудови цифрової економіки.  

Досліджено основні міжнародні індекси, що характеризують розвиток 
інформаційного суспільства України (рис. 1). Проведений аналіз показав, що 
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Україна володіє високим потенціалом щодо рівня людського капіталу, але рівень 
мережевої інфраструктури та доступу до ІКТ, а також рівень використання ІКТ у 
суспільстві залишаються низькими порівняно з іншими країнами Європи. 
Визначено коло проблемних питань цифрової трансформації (цифровізації) 
української економіки, до яких відносяться: відсутність концепцій, програм 
цифрового розвитку галузей/секторів економіки, ринків товарів, послуг, капіталу 
і робочої сили; відсутність механізмів управління інтеграційними процесами в 
умовах цифрової трансформації (цифровізації); низький рівень розвитку цифрової 
інфраструктури та забезпечення захищеності цифрових процесів та 
інтелектуальної власності; фінансові та законодавчі бар’єри для роботи 
українських компаній на глобальних ринках; відсутність системи державної 
підтримки організацій, що здійснюють впровадження цифрових технологій в 
регіонах (навіть у сфері високотехнологічного бізнесу та ІКТ); необізнаність 
бізнесу та користувачів щодо переваг використання цифрових технологій; 
відсутність потужної ІТ-інфраструктури; наявність цифрового розриву; 
відсутність у громадян достатніх цифрових навиків. 
 

 
 

Рис. 1. Місце України в міжнародних рейтингах з цифрової трансформації 
 

Доведено, що проблемним на практиці є наявність «цифрового розриву», тобто 

ситуації, коли доступність ШСД помітно відрізняється у великих містах і невеликих 

селах. Так, згідно даних Державної служби статистики України 1,5 млн з 5 млн або 

27 % абонентів фіксованого ШСД сконцентровано в м. Києві, а в столиці разом з 

областю - більше 30 % (рис. 2). При цьому у столичному регіоні проживає лише 11 % 

населення. Значна частка припадає на великі міста. Майже 60 % користувачів 

фіксованого ШСД проживають у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, 

Одеській, Львівській і Харківській областях. Ця ситуація значно поглиблює 

нерівність у правах і можливостях населення та приводить до соціальної 

несправедливості та збільшення економічних диспропорцій. 
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За результатами аналізу встановлено, що обсяг світового ринку розумних 

міст виросте з 410,8 млрд в 2020 року до 820,7 млрд доларів США до 2025 року 

при середньорічному темпі зростання 14,8 %. 

 

 
Рис. 2. Кількість абонентів Інтернет та чисельність наявного населення 

України станом на 1 січня 2019 р. 
 

З посиленням процесу децентралізації в Україні активно впроваджуються 

концепції «розумних» міст. Найактивніше втілення концепції відбувається у 

Києві, Львові, Харкові, Вінниці та Дніпрі. Водночас близько 15 міст в Україні 

частково використовують цю концепцію, впроваджуючи розумні рішення. Серед 

сервісів впроваджених в українських «розумних» містах веб-сервіс «Розумне 

місто», Онлайн-петиції, ProZorro, «Безпечне місто», Є-малятко, Відкритий 

бюджет. Крім цих стандартних технологій кожне місто пропонує щось особливе: 

сервіс, додаток або підхід до його використання (табл. 2). 
 

Таблиця 2 
Узагальнення смарт-ініціатив міст України 

Місто Смарт-ініціативи 

1 2 

Київ 

– Концепція Kyiv Smart City визначає основні шляхи для подальшого інфраструктурного, 
технологічного та соціального розвитку міста.  

– Усього в Києві налічується більше 40 smart city-проєктів у напрямках прозорості діяльності 
влади, електронної демократії, безпеки, ЖКГ та транспорту.  

– Уперше в Україні у 2019 році запущено додаток Kyiv Smart City – втілення концепції 
«місто у смартфоні», що об’єднує усі міські послуги на одній платформі. 

– Створений Портал відкритих даних для оприлюднення відкритих даних Київської міської 
ради, районних державних адміністрацій та підприємств, установ і організацій.  

– Єдиний веб-портал – міський сервіс, в якому можна читати цікаві новини з життя української 
столиці та дізнаватися актуальну інформацію про діяльність місцевої влади. 

– Інформаційно-аналітична система «Майно» дозволяє отримати інформацію про майнові та 
інші об’єкти міської території, комунальне майно і незаконну забудову, а також дороги та 
ріст агломерації.  
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Продовження таблиці 2 
1 2 

Київ 
– GPS-трекери дозволяють у режимі онлайн відстежити рух комунальної техніки, яка 

прибирає місто. 

Харків 

− Іміджевий проект «Smart city», що передбачає впровадження нових технологій в сфері 
життєдіяльності міста.  

− Наймасштабніша геоінформаційна система управління міським господарством. 
− Проект QR-кодів «7 чудес Харкова».  
− Проект Ситуаційного центру, фахівці якого приймають дзвінки щодо екстреної допомоги 

населенню, моніторити події, передавати інформацію службам реагування, моделювати 
можливі екстрені ситуації, використовуючи технології штучного інтелекту та електронне 
управління. 

− Проект «Зупинка» для онлайн-відстеження руху громадського транспорту. 
− Проект «Розумні парковки», в рамках якого відеокамери ідентифікують номер 

припаркованого автомобіля і відстежують, оплачена парковка чи ні. 
− Харків став першим містом, де презентували запуск технології Mobile ID (мобільний 

паспорт) – сучасний спосіб ідентифікації особистості за допомогою мобільного телефону.  
− Було презентовано сіті-бот «Назар», який дасть можливість харків’янам отримувати 

повідомлення на смартфон у випадку планового ремонту або будь-якої аварійної ситуації. 

Львів 

− У Львові найпрозоріший Бюджет участі, де голосування тільки електронне, з сучасними 
ідентифікаторами BankID або ЕЦП. 

− Мобільний гід Lviv Travel Places.  
− Додаток для слідкування за громадським транспорттом Lviv Transport Tracker. 
− Хмарний сервіс енергомоніторингу uMuni. 
− Проект «Підвезу», покликаний стимулювати людей об'єднуватися по дорозі на роботу і 

розвантажити громадський транспорт. 
− «Портал мешканця» – сучасний та зручний інструмент взаємодії мешканців міста Львова з 

місцевою владою, який дозволяє отримати послуги Львівської міської ради онлайн або 
частково онлайн, зменшити навантаження на ЦНАПи, забезпечити зручний та простий 
онлайн сервіс.  

− «Inclusive it» – дистанційна освіта з ІТ для людей з інвалідністю та проект з комп'ютерної 
грамотності для людей старшого віку.  

Одеса 

− Реалізується стратегія «Одеса5Т»: туризм, технологія, транспорт, траст і торгівля, 
ключове місце якої займає саме розвиток технологій.  

− Заявлений проект «Odessa Silicon Valley», метою якого є створення окремого технопарку, 
що об'єднує венчурну наукову, освітню та бізнес-складові, з повноцінною 
інфраструктурою.  

− Також в Одесі мають намір створити «цифрового двійника» міста – віртуальну модель, 
яка допоможе моделювати роботу реальної міської системи.  

− Системи дистанційного обліку та контролю споживання води на базі ресурсів 
стільникового зв’язку GSM і протоколу M-Bus – СЕА АСОЕ. 

− Проект «Смарт-митниця» – інтелектуальна система зчитування номерів, що дає змогу 
формувати базу даних про переміщення вантажів територією країни і остаточно подолати 
залишки тіньового сектору. 

Дніпро 

− Сервіс електронної інвентаризації доріг Navizor, який дозволяє оцінювати їх стан і 
стежити за якістю виконання робіт підрядниками. 

− Сервіс «Соціальний інспектор» дозволяє контролювати бюджети лікарень і шкіл і може 
масштабуватись на країну. 

− Додаток «Моя поліція» для екстреного виклику поліції. 
− Електронний екомоніторинг eco.dp.gov.ua, що дозволяє городянам дізнатися про 

екологічну безпеку конкретного району, доступна бета-версія на інтерактивній карті. 
 

Незважаючи на підтримку з боку місцевої влади й різноманітних організацій, 

очевидно, що українські міста тільки починають розвивати концепцію «розумного 

міста». Основною проблемою, з якою вони стикаються на шляху смарт розвитку, є 

фінансування. Оскільки основним ініціатором розбудови «розумних міст» все таки 

https://nv.ua/ukraine/chas-zmin-z-nv/v-odesse-moderniziruyut-musornyy-poligon-novosti-odessy-50046824.html
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повинна виступати держава, яка регулює механізми фінансування та інвестування, 

саме від органів влади залежать можливості міст з реалізації свого смарт 

потенціалу.  

У третьому розділі «Формування організаційно-інформаційного 

забезпечення розробки стратегії розумних міст України в умовах цифрової 

економіки» розроблено концептуальну модель організаційно-інформаційного 

забезпечення розробки стратегії розумного міста за збалансованою системою 

показників; здійснено порівняний аналіз Топ-10 найрозумніших міст світу в розрізі 

міжнародних рейтингів; систематизовано методичні підходи до оцінки розумних 

міст за провідними міжнародними рейтингами світу, встановлено їх переваги та 

недоліки; розроблено методичний підхід до інтегрального оцінювання рівня 

сталого розвитку розумних міст України за збалансованою системою показників в 

умовах цифрової економіки; розроблено інформаційно-аналітичний 

інструментарій оцінки рівня сталого розвитку розумного міста за збалансованою 

системою показників SCBSC (Smart City Balanced Scorecard); здійснено апробацію 

запропоновано методичного підходу до інтегрального оцінювання рівня сталого 

розвитку розумних міст за SCBSC на прикладі міст України; розроблено пропозиції 

щодо організації процесу формування стратегії розумних міст в умовах цифрової 

економіки. 

Формування організаційно-інформаційного забезпечення розробки стратегії 

розумних міст України в умовах цифрової економіки базується на систематизація 

досвіду провідних розумних міст світу, які є найбільш прогресивними щодо 

створення та впровадження стратегії розумних міст в розрізі провідних 

міжнародних рейтингів розумних міст (табл. 3). 

Таблиця 3 

Порівняний аналіз топ-10 найрозумніших міст світу 

в розрізі міжнародних рейтингів 

Місто 

IESE Cities 
in Motion 

Index, 2020 
(CIMI) 

IMD – 
SUTD (SCI) 
Smart City 
Index 2020 

Smart City Strategy 
Rating (SCSI) 

PwC 
Cities of 

Opportunity 7 

EasyPark 
Smart City 

Index 
2019 

Kearney 
(GCI) 
2020 

Лондон (Великобританія) 1 (0) 15 (+5) Передовий (3) 1 50 2 (0) 

Нью-Йорк (США) 2 (0) 10 (+28) Немає 6 23 1 (0) 

Париж (Франція) 3 (-1) 61 (-10) 
Послідовник 

впровадження (10) 
4 38 3 (0) 

Токіо (Японія) 4 (-2) 79 (-17) Немає 15 54 4 (0) 

Рейк'явік (Ісландія) 5 (0) - Немає -  - 

Копенгаген (Данія) 6 (-2) 6 (-1) Немає - 4 20 (-3) 

Берлін (Німеччина) 7 (-2) 38 (+1) Немає 12  15 (-1) 

Амстердам (Нідерланди) 8(+5) 9 (+2) Немає 5 3 23 (-3) 

Сінгапур (Сінгапур) 9 (-2) 1 (0) Передовий (2) 2 9 9 (-3) 

Гонконг (Китай) 10 (-1) 32 (+5) Немає 9 87 6 (-1) 

Цюріх (Швейцарія) 11 (-4) 3 (-1) Немає - 11 22 (-7) 

Осло (Норвегія) 12 (0) 5 (-2) Немає - 1 - 

Чикаго (США) 13 (-4) 44 (+12) 
Гарно 

прогресуючий (5) 
13  8 (0) 

Стокгольм (Швеція) 14 (+1) 16 (+9) Немає 7 5 8 (2) 

Відень (Австрія) 18(+8) 25 (-8) Передовий (1) - 7 22 (+3) 

Гельсінкі (Фінляндія) 22 (0) 2 (+6) Немає - 19  

Тайбей (Тайвань) 27 (-3) 8 (-1) Немає - 25 26 (-1) 
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Продовження таблиці 3 
Женева (Швейцарія) 34 (+2) 7 (-3) Немає - 33 16 (-4) 

Окленд (Нова Зеландія) 35 (0) 4 (+2) Немає - 58 - 

Пекін (Китай) 84 (+1) 82 (-22) Немає 19 99 5 (+4) 

Торонто (Канада) 30 (+12) 30 (-15) Немає 3  19 (-2) 

Сан-Франциско (США) 20 (-1) 27 (-15) Немає 8  13 (+9) 

Сідней (Австралія) 17 (-2) 18 (-4) Немає 10  12 (+1) 

Київ (Україна) 115 (+4) 98 (-6) Немає - - - 

Примітка. У дужках подано зміни рейтингу у порівнянні з 2019 р.  
 

Отримані дані свідчать, що в результаті застосування різних методичних 
підходів до оцінки рейтингу розумних міст в першу десятку «розумних міст» 
світу в одному і тому ж році за версією різних провідних укладачів увійшли різні 
міста. При чому за різними рейтингами міста посідають різні позиції. Лише такі 
міста як Лондон, Сінгапур та Париж представлено у кожному з розглянутих 
рейтингів. 

За результатами систематизації методичних підходів до оцінки розумних 
міст за провідними міжнародними рейтингами світу доведено, що на сьогодні не 
існує єдиного методологічного підходу до оцінки рейтингу розумного міста. Усі 
розглянуті методичні підходи базуються на розрахунку інтегрального критерію, 
що характеризує не тільки застосування smart-технологій та ІКТ, а й враховує 
результат їх застосування, що впливає на стан і рівень сталого розвитку міста. 

Доведено, що рейтингування застосовується у якості обґрунтованого 
інструменту представлення результатів обстеження розумних міст в динаміці та є 
інформативною базою для позиціонування міста за обраними компонентами із 
визначенням конкурентних переваг для розробки стратегії розвитку розумного 
міста в умовах цифрової економіки. Встановлено недоліки рейтингування 
розумних міст, до яких у першу чергу віднесено проблематичність збору 
статистичної інформації для складання рейтингів розумних міст. 

На базі проведених досліджень обґрунтовано доцільність формування моделі 
організаційно-інформаційного забезпечення розробки стратегії розумних міст за 
збалансованою системою показників із розрахунком інтегрованого показника 
сталого розвитку за розумного міста за пріоритетними сферами 
життєзабезпечення міста в умовах цифрової економіки, що відповідає проєкціям 
розробленої збалансованої системи показників міста (рис. 3). 

Запропонована модель, на відміну від існуючих, базується на використанні 
індикаторного аналізу із здійсненням інтегрального оцінювання взаємозалежних 
показників збалансованого розвитку розумного міста. Для цього за результатами 
систематизації методичних підходів до оцінки розумних міст за міжнародними 
рейтингами сформовано інформаційно-аналітичний інструментарій оцінки рівня 
сталого розвитку розумних міст за збалансованою системою показників розумного 
міста SCBSC (Smart City Balanced Scorecard), що дозволяє визначити пріоритети та 
заходи щодо розробки стратегії розвитку розумного міста в умовах цифрової 
економіки. Запропонований інформаційно-аналітичний інструментарій оцінки 
рівня сталого розвитку розумних міст базується на оцінюванні інтегрованого 
показника розумного міста за такими пріоритетними сферами життєзабезпечення 
розумного міста (або проєкціями SCBSC): розумні люди, розумне урядування, ІКТ 
та інфраструктура, розумна економіка, якість життя та комфорт у місті. 
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Рис. 3. Концептуальна модель організаційно-інформаційного забезпечення розробки стратегії розумних міст 

за збалансованою системою показників в умовах цифрової економіки
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Розроблено методичний підхід до розрахунку рейтингу інтегрального 

показника сталого розвитку розумного міста (R-SCBSC) за збалансованою 

системою показників (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Методичний підхід до розрахунку рейтингу інтегрального показника 

сталого розвитку розумного міста (R-SCBSC) 

за збалансованою системою показників 

 

Сформований інтегральний показник сталого розвитку розумного міста (R-

SCBSC) включає 5 проєкцій BSC (пріоритетні сфери життєдіяльності розумного 

міста), 27 компонент, 66 індикаторів: 

𝑅 − 𝑆𝐶𝐵𝑆𝐶 =∑(𝑆𝑃⋃ (𝐿𝐾, 𝐶𝑁, 𝑆𝑍) +
3

𝑘=1
𝑆𝑈⋃ (𝑃𝐸, 𝑃𝑃𝑉,𝑀𝑃, 𝑄𝐴𝑃, 𝐸𝐺) +

5

𝑙=1

5

𝑗=1

+ 𝑇𝐼⋃ (𝐶𝐸, 𝑆𝐻, 𝐻𝐶𝑆, 𝐶𝐼, 𝑇, 𝐶𝑁) + 𝑆𝐸⋃ (𝐶, 𝐹, 𝐼𝑛𝑣, 𝐵𝑅, 𝐸𝐶,𝑀𝐼, 𝐼) +
7

𝑛=1

6

𝑚=1

+ 𝑄𝐿⋃ (𝑇, 𝑆, 𝐸𝑛𝑣,𝑀, 𝐸𝑑, 𝐶𝐼𝑃)
6

𝑝=1
) 

де 5 проєкцій BSC (пріоритетні сфери життєдіяльності розумного міста): SP – 

розумні люди, SU – розумне урядування, TI – ІКТ та інфраструктура, SE – 
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розумна економіка, QL – якість життя та комфорту в місті; компоненти проєкції 

розумні люди SP: LK – людський капітал (складається з 3 індикаторів: рівень 

можливостей займатися підприємницькою діяльністю, рівень можливостей 

отримувати достатньо грошей за свою роботу, кадрові питання), CN – цифрові 

навички (включає індекс практичних навичок в області ІКТ) та SZ – соціальна 

згуртованість (складається з 3 індикаторів: рівень можливостей вільно 

висловлювати власні думки; якість роботи громадських організацій, соціальні 

послуги); компоненти проєкції розумне урядування SU: PE – партнерська 

екосистема (містить 2 індикатори: рівень можливостей включатися у процес 

формування рішень у місті, доступ та участь), PPV – підзвітність і прозорість 

влади (складається з 2 індикаторів: інформація про роботу органу місцевого 

самоврядування, антикорупційна політика та професійна етика), MP – міське 

планування (включає індикатор землекористування та будівельна політика), 

QAP – якість адміністрування процесів (складається з 4 індикаторів: кількість 

разів звернення людини для вирішення питання до ЦНАП, тривалість очікування 

людини в черзі на отримання послуги в ЦНАП, індекс задоволеності людини 

компетентністю працівників ЦНАП, індекс задоволеності облаштованістю у 

приміщенні ЦНАП), EG – Е-урядування (включає індекс місцевої Е-демократії), 

компоненти проєкції ІКТ та інфраструктура TI: CE – чиста енергія (включає 

індикатор відсоток встановлених потужностей енергії, що відновлюється (СЕС 

та ВЕС)), SH – розумне житло (включає індикатор житлова політика), HCS – 

ЖКХ (включає 7 індикаторів: якість надання послуг з водопостачання, якість 

надання послуг з водовідведення, якість послуг по збору сміття, відсоток 

сортування відходів, якість надання послуг з опалення у місті, комунальні 

підприємства, комунальне майно), CI – цифрова інфраструктура (включає 4 

індикатори: швидкість завантаження даних в мережі Vodafone (Мбіт/с), 

швидкість передачі даних в мережі Vodafone (Мбіт/с), безкоштовні точки Wi-Fi 

по місту (кількість), індекс розвитку ІКТ), T – телекомунікації (включає 3 

індикатора: забезпеченість споживачів рухомим (мобільним) зв’язком на 100 

жителів, забезпеченість домогосподарств фіксованим доступом до мережі 

Інтернет у розрахунку на 100 домогосподарств, протяжність власної оптичної 

мережі міста (км)), CN – соціальні мережі (включає 2 компоненти: проникнення 

соцмережі Інстаграм (%), проникнення соцмережі Фейсбук (%)); компоненти 

проєкції розумна економіка SE: C – конкурентоспроможність (включає індекс 

конкурентоспроможності), F – фінансування (включає 2 індикатори: бюджетний 

процес, фінансова та матеріальна допомога, гранти), Inv – інвестиції (включає 

індикатор інвестиції та економічний розвиток), BR – безготівкові розрахунки 

(включає індикатор відсоток безготівкових операцій в Інтернеті), EC – 

електронна комерція (включає індикатор закупівлі), MI – міжнародна інтеграція 

(включає індикатор іноземні інвестиції, дол. США на одну особу, на початок 

грудня 2019 р.), I – інновації (включає індикатор кількість інноваційно активних 

промислових підприємств); компоненти проєкції якість життя та комфорту 
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в місті QL: T – транспорт (включає 6 індикаторів: індекс трафіку, індекс 

дорожнього руху (в хвилинах), індекс викиду CO2, якість паркування, втрачений 

час у години пік за рік (у годинах), зручність міста для велосипедів); S – безпека 

(включає 5 індикаторів: індекс безпеки, відчуття безпеки у місті після настання 

темряви, якість послуг у сфері діяльності поліції, система відеоспостереження 

(кількість вуличних камер спостереження), національний індекс кібербезпеки), 

Env – довкілля (включає 2 індикатора: індекс якості послуг в сфері екології та 

навколишнього середовища, індекс забруднення), M – охорона здоров’я 

(включає 2 індикатори: рівень якості послуг у сфері медичних закладів, індекс 

охорони здоров'я), Ed – освіта (включає 3 індикатори: якість отримання освітніх 

послуг у місті, кількість ЗВО, кількість шкіл), CIP – культура та інформаційна 

політика (включає 6 індикаторів: рівень можливостей різноманітно проводити 

дозвілля, кількість театрів, кількість бібліотек, кількість музеїв, якість послуг у 

сфері закладів культури, якість роботи місцевих ЗМІ). 

Апробацію запропонованого методичного підходу здійснено прикладі таких 

міст України: Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса (рис. 5). 

Доведено, що необхідним кроком для розробки стратегії розумних міст 

України є узагальнення наявних офіційно ухвалених стратегій розбудови 

розумних міст серед представлених в міжнародних рейтингах найрозумніших 

міст світу. Варто зазначити, що серед Топ-10 міст передовими щодо розробки 

стратегії розумного міста є Лондон, Сінгапур та Відень. Париж за рейтингом SCSI 

є послідовником впровадження стратегії розумного міста, а Чикаго є гарно 

прогресуючим містом по розробці стратегії розумного міста.  

Узагальнення міжнародного та вітчизняного досвіду стратегічного управління 

розумними містами дозволяє визначити візію та місію розумного міста, встановити 

стратегічні цілі за розробленою системою SCBSC, визначити стратегічні принципи; 

забезпечити залучення громадян та інших груп стейкхолдерів до розробки стратегії 

розумного міста. Доведено необхідність комплексного застосування зарубіжного 

досвіду та використання у процесі вдосконалення організаційного забезпечення 

управління розвитком розумних міст на засадах партнерства в умовах цифрової 

економіки щодо покращення якості здійснення місцевого самоврядування і надання 

публічних послуг членам місцевої спільноти шляхом залучення громадян до 

активної співпраці з органами місцевого самоврядування та прийняття 

управлінських рішень. В цьому контексті показовим є досвід Лондона щодо 

створення Ради Розумного міста, що об’єднує науковців, провідних представників 

технологічного сектора, підприємців та представників місцевої влади для надання 

консультаційної підтримки меру і директору з цифрових технологій з питань 

впровадження нових цифрових технологій. 
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Рис. 5. Профілі міст та інтегральний показник сталого розвитку розумного міста 

за збалансованою системою показників (R-SCBSC)
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ВИСНОВКИ 
 

У дисертаційній роботі вирішено важливе науково-практичне завдання щодо 
вдосконалення теоретико-методичних положень формування організаційно-
інформаційного забезпечення розробки стратегії розумних міст України в умовах 
цифрової економіки. Основні висновки й результати, отримані в процесі 
дослідження, полягають у такому: 

1. На основі узагальнення наукових підходів поглиблено понятійний апарат 
збалансованого управління сталим розвитком розумного міста з врахуванням 
сучасних тенденцій цифровізації суспільства, сутності та змістовного наповнення 
понять «цифрова економіка» та «розумне місто», що дозволяє встановлювати й 
виявляти логічно-функціональні взаємозв’язки з елементами категоріального 
базису. Серед ключових проблем розвитку концепції «розумні міста» в Україні 
встановлено такі: відсутність цілісного підходу до формування ІКТ – архітектури, 
систем безпеки, ідентифікації та відповідності міжнародним стандартам; 
неконцептуальне бачення розвитку і фрагментований підхід до впровадження 
розумних рішень; ризики дезінтеграції національної цифрової моделі – через 
створення автономних ІКТ – архітектур (власні дата-центри, системи ідентифікації, 
збору та обміну даних, підходи до кібербезпеки); нерівний доступ громадян до 
цифрових технологій та нових можливостей (цифрові розриви). 

2. У роботі узагальнено та проаналізовано організаційно-правові засади 
управління сталим розвитком розумних міст. Урядом було схвалено Концепцію 
розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018‒2020 роки та 
затвердив план заходів щодо її реалізації. Також у вересні 2019 року було 
створено Міністерство цифрової трансформації - центральний орган виконавчої 
влади, який відповідає за формування та реалізацію державної політики у сфері 
цифровізації, відкритих даних, національних електронних інформаційних 
ресурсів, інтероперабельності – взаємодії мережевих систем базі уніфікованих 
інтерфейсів або протоколів, впровадження електронних послуг та розвиток 
цифрової грамотності громадян. За результатами аналізу встановлено, що в 
сучасних умовах проривні технології є домінуючим чинником зміни 
функціонування розумних міст, каталізатором таких світових тенденцій як: 
розвиток економіки спільного споживання; перехід до економіки замкнутого 
циклу, де продукти призначені для тривалого використання, а ресурси 
вважаються цінними; збільшення загрози витоку даних. 

3. Зростаючий рівень урбанізації у світі обумовлює доцільність 
трансформації муніципального управління на засадах концепції «розумні міста» 
(Smart Cities) шляхом інтеграції систем та даних, модернізації інфраструктури 
міст, впровадження ефективного муніципального менеджменту, підвищення 
розвитку інновацій та людського капіталу. 

4. За експертними оцінками Україна є високоурбанізованою країною, де 
рівень урбанізованості вже давно досяг 75 %. З посиленням процесу 
децентралізації в Україні активно впроваджуються концепції «розумних» міст. 
Найактивніше втілення концепції «розумне місто» відбувається у Києві, Львові, 
Харкові, Вінниці та Дніпрі. 

5. Запропоновано модель організаційно-інформаційного забезпечення 
розробки стратегії розумних міст за збалансованою системою показників, що на 
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відміну від існуючих, що базується на комплексному підході, в якому поєднуються 
інноваційний підхід до управління розумними містами та модель збалансованих 
показників міста (Smart City Balanced Scorecard (SCBSC), що дозволяє визначити 
стратегічні пріоритети та заходи щодо розробки стратегії розвитку розумного міста 
в умовах цифрової економіки за такими 5 проєкціями BSC (пріоритетними сферами 
життєдіяльності розумного міста): розумні люди, розумне урядування, ІКТ, 
технології та інфраструктура, розумна економіка, якість життя та комфорт в місті. 
Якість життя розглядається як сприйняття людьми свого положення в житті залежно 
від культурних особливостей і системи цінностей та у зв'язку з їхніми цілями, 
очікуваннями, стандартами та турботами. Створення комфортного середовища для 
життя та стійке зростання рівня якості життя для сучасного і майбутніх поколінь є 
результуючою проєкцією SCBSC, що забезпечується шляхом залучення талантів та 
інвестицій, підвищенням конкурентоспроможності, посиленням ефективного 
управління містом на наукових засадах із повномасштабним використанням ІКТ.  

6. Розроблено інформаційно-аналітичний інструментарій оцінки рівня сталого 

розвитку розумних міст за збалансованою системою показників, що є 

інформативною базою для позиціонування міста за обраними проєкціями та 

компонентами SCBSC, що забезпечує компактність та наочність отриманих 

рейтингів та субрейтингів та є обґрунтованим інструментом представлення 

результатів обстеження розумних міст в динаміці із визначенням конкурентних 

переваг для розробки стратегії розвитку розумного міста в умовах цифрової 

економіки. Сформований інтегральний показник сталого розвитку розумного міста 

(R-SCBSC) за SCBSC включає 5 проєкцій BSC (пріоритетні сфери життєдіяльності 

розумного міста), 27 компонент, 66 індикаторів. Апробацію запропонованого 

методичного підходу здійснено на прикладі 5 міст України, а саме: Київ, Харків, 

Львів, Дніпро та Одеса. Порівняльний аналіз отриманих результатів свідчить, що 

найкращий R-SCBSC отримав Львів за рахунок таких компонент як якість життя та 

умови праці в місті та ІКТ та інфраструктура. Найнижчий рівень R-SCBSC 

демонструє Одеса, ступень депресивності складає 2,5. 

7. Розроблено пропозиції щодо організації процесу формування стратегії 

сталого розвитку розумного міста в умовах цифрової економіки, що має базуватися 

на таких принципах, як: сприяння інноваціям, співпраця зі стейкхолдерами 

(встановлення чіткого, переконливого та всеосяжного бачення розумного міста; 

використання людино-центричного підходу до всіх аспектів проєктування та 

надання послуг; забезпечення всеохоплюючого оцифрування міських просторів та 

систем); створення партнерських мереж та екосистем; забезпечення мобілізації 

фінансування; сприяння обміну знаннями; підвищення швидкості та прозорості 

прийнятих управлінських рішень. Доведено, що наявність відкритих даних у містах 

є інструментом розроблення розумних електронних сервісів, що покращують життя 

мешканців. Проте нині лише дев’ять міст України приєднались до Міжнародної 

хартії відкритих даних. Це ‒ Вінниця, Дніпро, Дрогобич, Львів, Чернівці 

приєднались у 2017 році, Івано-Франківськ, Кропивницький, Тернопіль, 

Хмельницький – у лютому 2019 р. Обґрунтовано доцільність створення Ради 

Розумного міста. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Мураєв Є. В. Організаційно-інформаційне забезпечення розробки 

стратегії розумних міст України в умовах цифрової економіки. – На правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. – 

Харківський національний університет міського господарства імені 

О. М. Бекетова, Харків, 2021. 

Дисертацію присвячено вирішенню важливої наукової проблеми 

формуванню організаційно-інформаційного забезпечення розробки стратегії 

розумних міст України в умовах цифрової економіки. На основі узагальнення 

наукових підходів поглиблено понятійний апарат збалансованого управління 

сталим розвитком розумного міста з врахуванням сучасних тенденцій 

цифровізації суспільства, сутності та змістовного наповнення понять «цифрова 

економіка» та «розумне місто», що дозволяє встановлювати й виявляти логічно-

функціональні взаємозв’язки з елементами категоріального базису.  

Узагальнено цифрові тренди, виклики та можливості для України в умовах 

цифрової економіки; проаналізовано стан цифрової трансформації в Україні; 

здійснено компаративний аналіз зарубіжних практик розвитку розумних міст та 

проаналізовано можливості їх імплементації в Україні; розкрито основні 

досягнення та проблеми впровадження концепції розумних міст в Україні. 

Розроблено концептуальну модель організаційно-інформаційного 
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забезпечення розробки стратегії розумного міста за збалансованою системою 

показників як складової стратегії сталого розвитку міста в умовах цифрової 

економіки. Удосконалено інформаційно-аналітичний інструментарій оцінки рівня 

сталого розвитку розумного міста за збалансованою системою показників (Smart 

City Balanced Scorecard (SCBSC), що базується на використанні методичного 

підходу до розрахунку інтегрального показника оцінки рівня сталого розвитку 

розумного міста за SCBSC. Здійснено порівняний аналіз Топ-10 найрозумніших 

міст світу в розрізі міжнародних рейтингів; систематизовано методичні підходи 

до оцінки розумних міст за провідними міжнародними рейтингами світу, 

встановлено їх переваги та недоліки; розроблено методичний підхід до 

інтегрального оцінювання рівня сталого розвитку розумних міст України за 

збалансованою системою показників в умовах цифрової економіки; розроблено 

інформаційно-аналітичний інструментарій оцінки рівня сталого розвитку 

розумного міста за збалансованою системою показників (Smart City Balanced 

Scorecard (SCBSC); здійснено апробацію запропоновано методичного підходу до 

інтегрального оцінювання рівня сталого розвитку розумних міст за SCBSC на 

прикладі міст України; розроблено пропозиції щодо організації процесу 

формування стратегії розумних міст в умовах цифрової економіки. 

Ключові слова: розумне місто, цифрова економіка, цифровізація, цифрова 

трансформація, організаційно-інформаційне забезпечення, збалансована система 

показників, стратегія розумного міста. 
 

SUMMARY 
 

Muraiev Ye.V. Organizational and Informational Support for the Smart 

Cities Strategy Development in Ukraine in condition of Digital Economy. – 

Manuscript. 

Dissertation for the degree of a candidate of economic sciences in specialty 

08.00.05 ‒ development of productive forces and regional economy. – O. M. Beketov 

National University of Municipal Economy in Kharkiv, Kharkiv, 2021. 

Dissertation is devoted to the solution of an important scientific problem of 

organizational and information support formation for the development of smart cities of 

Ukraine strategy in the digital economy. Based on the generalization of scientific 

approaches, the conceptual apparatus of balanced management of sustainable 

development of a smart city is deepened, taking into account modern trends of society 

digitalization, essence and content of the concepts "digital economy" and "smart city", 

which allows establishing and identifying logical and functional relationships with 

elements of the categorical basis.  

The digital economy is defined as a multilevel complex cyberphysical system, the 

set of elements of which exists simultaneously in the form of physical objects, products 

and processes, as well as their digital copies (mathematical models), interacting in real 

time, simulating real processes and predicted states, provide continuous optimization of 

the entire system on digital platforms and provide electronic communication through 

the operation of electronic digital devices and tools, intelligent systems and analytical 

services in order to obtain digital dividends. 

Approaches to the definition of the concept of "smart city" with the identification 
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of key areas that characterize the development of a smart city are systematized. It is 

proved that the generally accepted definition of the concept of "smart city" has not been 

established yet. Based on an integrated approach, "smart city" is defined as an integrated 

and multifactorial municipal ecosystem that includes attracting human capital and full 

use of information and communication technologies by integrating physical, digital and 

human subsystems in an artificial environment to solve current problems of the city 

balanced development in the economic, social, environmental and institutional spheres 

to ensure the safety, comfort and quality of life of citizens in the future. 

Digital trends, challenges and opportunities for Ukraine in digital economy 

conditions have been summarized; the state of digital transformation in Ukraine has 

been analyzed; a comparative analysis of foreign practices of smart cities development 

has been carried out and the possibilities of their implementation in Ukraine have been 

analyzed; the main achievements and problems of implementing the concept of smart 

cities in Ukraine have been revealed. 
A conceptual model of organizational and information support for the development 

of a smart city strategy based on a balanced scorecard as a component of the city's 

sustainable development strategy in a digital economy has been developed.  

A conceptual model of organizational and information support for the development of 

a smart city strategy on a balanced scorecard as a component of sustainable development 

strategy in a digital economy is considered as a system of targeted actions to collect, 

analyze, store and present information about the city in an integrated form, five 

structural elements - priority areas (projections) of city life, namely: smart people, smart 

government, information and communication technologies (ICT), technology and 

infrastructure, smart economy, quality of life and working conditions in the city for 

calculations and modeling integrated indicator of sustainable development of a smart 

city according to a balanced system of indicators. 

Information and analytical tools for assessing the level of sustainable development 

of a smart city on a balanced scorecard (SCBSC) has been improved, based on the use 

of a methodological approach to calculating an integrated indicator of sustainable 

development of a smart city on SCBSC. Comparative analysis of Top-10 cities of the 

world in terms of international rankings has been made, methodological approaches to 

the assessment of smart cities according to leading international world rankings have 

been systematized, their advantages and disadvantages have been established, a 

methodological approach to integrated assessment of sustainable development of smart 

cities of Ukraine on a balanced scorecard in the digital economy has been developed; 

analytical tools for assessing the level of sustainable development of a smart city on a 

balanced scorecard (SCBSC) have been developed, the proposed methodological 

approach to the integrated assessment of sustainable development level of smart cities 

according to SCBSC has been applied on the example of Ukrainian cities; proposals for 

the organization of the process of forming a strategy of smart cities in a digital economy 

have been developed. 
Keywords: smart city, digital economy, digitalization, digital transformation, 

organizational and information support, balanced scorecard, smart city strategy. 
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