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РОЗВИТОК «РОЗУМНИХ МІСТ»  
В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

DEVELOPMENT OF SMART CITIES  
IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION
У статті розглянуто основні підходи до визначення «розумного» міста, його складників, функціональ-

ного наповнення і формування стратегій розвитку. Визначено, що сучасні підходи до формування стра-
тегій «розумного» міста базуються збалансованому поєднанні економічних, соціальних та екологічних 
чинників міського розвитку. Гуманістичний складник у розвитку міст, який превалює у сучасних програ-
мах «розумного» міста, що реалізуються у світі, активно впливає на трансформації технічних аспектів. 
Передумови сталого розвитку «розумних» міст включають інституційні, нормативно-правові, соціальні, 
економічні та екологічні групи чинників. Але саме створення комфортного середовища проживання для 
всіх груп міських мешканців із поєднанням сталого розвитку на основі інноваційності визначено як основну 
мету реалізації стратегій «розумного» міста.

Ключові слова: цифрова трансформація, інформаційно-комунікаційні технології, сталий розвиток, 
«розумне» місто, стратегії розвитку «розумних» міст, цифрові компетенції. 

В статье рассмотрены основные подходы к определению «умных» городов, их составляющих, функ-
ционального наполнения и формированию стратегий развития. Определено, что современные подходы к 
формированию стратегий «умного» города базируются на сбалансированном соединении экономических, 
социальных и экологических факторов городского развития. Гуманистическая составляющая в развитии 
городов, которая превалирует в современных программах «умного» города, реализуемых в мире, активно 
влияет на трансформации технических аспектов. Предпосылки устойчивого развития «умных» горо-
дов включают институциональные, нормативно-правовые, социальные, экономические и экологические 
факторы. Однако именно создание комфортной среды проживания для всех групп городского населения с 
учетом устойчивого развития на основе инновационности определяется как основная цель реализации 
стратегии «умного» города.

Ключевые слова: цифровая трансформация, информационно-коммуникационные технологии, устой-
чивое развитие, «умный» город, стратегии развития «умных» городов, цифровые компетентности.
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The article considers the development of models of smart cities under the influence of digital transformation and 
the building of a knowledgeable society. The analysis aims to substantiate the theoretical foundations and scientif-
ic-practical approaches to the construction of models of smart cities. The research methods were based on a com-
prehensive strategy for the formation of smart city techniques. Analysis of a significant amount of existing research 
has determined a «smart city» as a city that combines competitive attractiveness and sustainable development 
through the comprehensive use of information and communication technologies and creating an urban digital envi-
ronment. The obligatory integration of the concept of «smartness» with the model of sustainable integrated develop-
ment of urban areas and regional entities is becoming a current tendency in the vision of smart cities. Sustainable 
development conditions of smart cities are confined by regulatory, institutional, social, economic, and environmental 
factors. The modern notion of a smart city based on integrated sustainable expansion includes technologies and 
mechanisms for the preface of energy-efficient technologies in cities. An essential part of the construction of a smart 
city is the development of the digital competencies of city residents. The idea of smart cities transforms human 
perception in their development because the «smart city» determines the creation of a comfortable environment 
for human life and improves living standards. Therefore, current trends in the development of smart cities involve 
the commission of a strategy aimed at creating a comfortable living environment. A smart city should contribute to 
enhancing living standards through sustainable integrated development, including the availability of contemporary 
technologies and devices, their dissemination and expansion of digital platforms, development of new ecosystems 
of digital services, ensuring the building of digital competencies of urban residents.

Keywords: digital transformation, information and communication technologies, sustainable development, smart 
city, smart city development strategies, digital competencies.

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Цифрові трансформації, визначаючи 
тенденції становлення сучасного суспільства, зу-
мовлюють основні стратегічні напрями розвитку міст. 
Стратегії розвитку сучасного міста, які базуються на 
концепції «розумного» міста, спрямовані на створен-
ня високотехнологічних міст на базі інноваційної роз-
виненої інформаційно-комунікаційної інфраструкту-
ри. Але розвиток технологій ще не зумовлює те, що 
місто активно і вдало реалізую дану стратегію та від-
повідає умовам функціонування як «розумного» міс-
та. Важливими аспектами функціонування сучасного 
«розумного» міста є сприйняття його як такого меш-
канцями, їх ставлення до інноваційного високотех-
нологічного середовища, наявність усіх необхідних 
для комфортного проживання цифрових компетет-
нтностей і навичок незалежно від статі, віку, соці-
альної групи. Комплексний підхід до впровадження 
стратегій «розумного» міста потребує охоплення усіх 
зазначених питань, без вирішення яких декларативні 
заяви про віднесення міста до категорії «розумного» 
лише залишаться можливостями, які так і не були 
реалізовані.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми і на 
які спираються автори. Основна частина досліджень 
«розумного» міста зосереджена на концептуаліза-
ції, тобто на відображенні значень, компонентів і 
цілей «розумного» міста з погляду окремих галузей 
дослідження, зокрема державного управління, ін-
формаційних наук та міського розвитку [1]. Одним із 
ключових елементів, які виділяються в досліджен-
нях «розумного» міста, є використання мережевої 
інфраструктури для підвищення економічної та по-
літичної ефективності та забезпечення соціального, 
культурного та міського розвитку [2, с. 304]. 

Під час визначення «розумного» міста переважно 
виходять із його особливостей, таких як інтеграція 
ІКТ із міськими системами, створення інноваційної 
інфраструктури, підвищення якості життя на їх осно-
ві і сприяння сталому розвитку.

Розглядаючи широкий спектр дослідження «ро-
зумних» міст, обґрунтування стратегій їх розвитку 
в Україні, необхідно зазначити, що значною мірою 
у дослідженнях українських авторів знаходять своє 
відображення основні підходи і принципи розумного 
міста, які відображають світові тенденції. Л. Єршов, 
Л. Бажан визначають, що створення «розумних» 
міст в Україні залежить від багатьох чинників, серед 
яких вагому роль відіграє розвиток інформаційної 
мережі міста. «Розумне» місто автори визначають 
як інтеграцію інформаційних та інформаційно-кому-
нікаційних технологій, Інтернету й Інтернету речей 
для управління міським господарством, включаючи 
міські інформаційні системи, системи управління 
транспортом, енергосистемами, міськими службами 
та іншими громадськими службами [3, с. 69]. Метою 
створення і функціонування «розумного» міста є під-
вищення його конкурентоспроможності, формування 
ефективної системи управління міським господар-
ством, створення безпечних і комфортних умов для 
життя мешканців [3, с. 71]. О.В. Тур розглядає тракту-
вання «розумного» міста у розрізі сталого розвитку, 
акцентуючи увагу на тому, що чинники, які формують 
кожний зі складників «розумного» міста, передбача-
ють збалансоване поєднання економічних, соціаль-
них та екологічних чинників, а також спрямовані на 
задоволення потреб та досягнення гідного способу 
життя не лише для сучасного, а й для прийдешніх 
поколінь [4, с. 287].

Акцент на інноваційності і сталому розвитку ро-
биться у дослідженнях стратегій «розумного» міста 
міжнародних організацій та провідних закордонних 
фахівців. Фахівці McKinsey Global Institute визна-
чають «розумне» місто як високоінтелектуальне ін-
тегроване місто, яке характеризується поєднанням 
технологій, що стимулюють розвиток інтеграції со-
ціального середовища і підприємництва [5]. Фахів-
ці European Economic and Social Committee у своїх 
проєктах розвитку «розумних» островів і «розумних» 
міст підкреслюють, що «розумні» міста виступають 
тестовими майданчиками у ЄС для заходів, які мо-
жуть стимулювати зростання за рахунок зайнятості, 
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тому що саме там цифрові технології можна поєд-
нувати з інноваційною інфраструктурою та новими 
послугами [6]. 

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми, котрим 

присвячується означена стаття. Незважаючи на 
значне коло досліджень, які присвячено розвитку 
стратегій «розумного» міста, формуванню новітніх 
підходів до визначення місця і ролі цифрової транс-
формації в їх реалізації, низка питань, зокрема вра-
хування пріоритетів сталого розвитку, комплексного 
поєднання технічних і гуманістичних складників, за-
лишається невизначеною.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових резуль-
татів. У своїх зусиллях вирішити нагальні міські про-
блеми місцеві органи влади в усьому світі прийняли 
програми й активно реалізують стратегії «розумно-
го» міста. Вони пропагують цифрові технології для 
оптимізації міського управління та взаємодії між дер-
жавними та недержавними суб’єктами у прагненні до 
сталого розвитку.

Компанія IBM 4 листопада 2011 р. зареєструвала 
торгову марку «розумні міста». Тепер дана торгова 
марка офіційно належить цій компанії. Це стало важ-
ливою віхою у боротьбі між ІТ-компаніями за відкри-
тість і легітимність на ринку технологій «розумного» 
міста [7]. Визначення «розумного» міста як торгової 
марки, що належить конкретній компанії, з одного 
боку, впорядкувала технічні аспекти ринку інформа-
ційно-комунікаційних технологій, які створюють тех-
нічну базу розвитку розумних міст, а з іншого – об-
межила певні варіанти розроблення ІКТ у даному 
аспекті для інших компаній.

Окрім технічних основ розвитку «розумних» міст, 
значна увага в сучасних концепціях приділяється гу-
маністичному складнику. Цей більш «гуманістичний» 
акцент пов’язаний з іншими спорідненими дискурса-
ми «розумних» спільнот, включаючи важливість со-
ціальної схильності, освіти та соціального капіталу 
для розвитку «розумного» міста. Перш за все про-
гресивні «розумні» міста повинні серйозно починати 
з людей і людського капіталу, а не сліпо вірити, що 
ІКТ самі можуть автоматично трансформувати та по-
кращувати міста [2, с. 305].

Наступним важливим складником концепції «ро-
зумного» міста виступає становлення моделей «ро-
зумного» управління. У контексті розумних міст «ро-
зумне» управління є ключовим питанням. «Розумне» 
управління означає, що різні зацікавлені сторони бе-
руть участь у прийнятті рішень та державних послу-
гах, а ІКТ виступають тим елементом, що забезпечує 
їх взаємодію [8].

Із цією метою у сучасній економічній науці визна-
чають основні складники «розумного» управління, 
які, відповідно до вже зазначеного, включають:

– урядову організацію; 
– участь громадян (і, отже, співпрацю між уря-

дом і громадянами);
– використання та розвиток технологій [9]. 
Першим складовим елементом «розумного» 

управління є організація міського урядування. Цей 
термін включає у себе цілу низку підаспектів, таких 

як мотивація, бачення і стратегії, ставлення, при-
йняття рішень, координація процесів, а також роль 
та відповідальність, надання фінансових, регуля-
тивних, технологічних засобів і людських ресурсів, 
управління знаннями та організаційна культура.

Створення середовища співпраці можна вважа-
ти однією з основних відмінностей між концепція-
ми електронного уряду та «розумного» управління. 
Управління можна визначити як взаємодію та співп-
рацю між різними зацікавленими сторонами в про-
цесах прийняття рішень [8]. 

Другим складовим елементом «розумного» вря-
дування, який, згідно з наявними дослідженнями, 
має великий потенціал, є участь громадян. Громадя-
ни можуть запропонувати державним установам ко-
рисні та актуальні пропозиції щодо прийняття більш 
обґрунтованих управлінських рішень. Відповідними 
компонентами є: 

– ступінь інтерактивності цих форм участі грома-
дян в управлінні містами; 

– репрезентативність населення, що бере участь;
– мотиви участі громадян.
Наприклад, місто Брісбен прийняло 10-річне ба-

чення «розумного» міста, спрямоване на вирішення 
та просування такого: доступ до інформації; протя-
гом усього життя; цифровий розрив; соціальне вклю-
чення та економічний розвиток [2, с. 309].

Останнім компонентом «розумного» управління 
є використання технологій, насамперед ІКТ [9]. Ста-
новлення інноваційної інформаційно-комунікаційної 
інфраструктури, визначення напрямів розвитку циф-
рових технологій для створення комфортного місь-
кого середовища, використання інноваційних плат-
форм міського управління виступають невід’ємними 
складниками розумного міста. Отже, технології ро-
зумного міста можуть допомогти зменшити затори, 
боротися зі злочинністю, підвищити стійкість під час 
стихійних лих і зменшити викиди парникових газів. 
Без належного управління ці технології являють со-
бою значний ризик, зокрема для конфіденційності та 
безпеки [10].

Європейський економічний і соціальний комітет 
пропонує європейським інституціям та національ-
ним урядам поєднати концепцію «розумності» з 
моделлю сталого інтегрованого розвитку, яка може 
бути застосована до міста, острова, субнаціонально-
го утворення чи промислового району й яка характе-
ризує співіснування та одночасну інтеграцію шести 
спроможних базових складників:

– технології та інструменти для енергоефектив-
ності та інтеграції відновлюваних джерел;

– поширення технологічних платформ і підклю-
чення для створення нових систем цифрових послуг;

– нові цифрові сервіси для поліпшення якості 
життя та роботи населення та бізнесу;

– оновлення інфраструктури та перепланування 
міст;

– економічно та фінансово вигідна модель інвес-
тування [6].

Передумови сталого розвитку «розумних» міст на 
макрорівні можна згрупувати у п’ять груп:

– нормативно-правові (комплекс нормативно-
правових актів національного права та міжнародні 
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договори, рекомендації міжнародних організацій та 
інші документи, що інтегровані в національну систе-
му права);

– інституційні (система організаційно-владних та 
нормативно-структурних засад у розвитку «розум-
них» міст, що сформовані системою владних інсти-
туцій центрального рівня);

– соціальні (стан, індикатори та закономірності 
розвитку такого складника «розумних» міст, як ро-
зумні люди); 

– економічні (стан, індикатори та закономірності 
розвитку такого складника «розумних» міст, як «ро-
зумна» економіка);

– екологічні (е-стан, індикатори та закономірнос-
ті розвитку такого складника «розумних» міст, як «ро-
зумне» довкілля) [11, с. 75]. 

На думку Європейського економічного і соціаль-
ного комітету, нова стійка, продуктивна та інклю-
зивна модель «розумного» міста повинна більше 
не розглядатися як «інформаційні технології», «по-
кращення довкілля» чи «енергоефективність», а як 
частина нової європейської промислової політики, у 
якій зростання, що створює зайнятість і соціальний 
розвиток, є дивідендом цифрової трансформації [6].

Модель розвитку «розумного» міста, що пропону-
ється Європейським економічним і соціальним комі-
тетом, пропонується як частина програм, які вклю-
чають співіснування та одночасну інтеграцію шести 
спроможних складників (рис. 1).

Очікуваним результатом «розумного» управлін-
ня є сталий міський розвиток, що інтегрує соціальні, 
економічні та екологічні цінності. Дані, інформація та 
ІКТ є найважливішими компонентами «розумного» 
міста. В ініціативі «розумне місто» потенціал управ-
ління даними, обробка інформації та обмін інформа-
цією через ІКТ є ключовими аспектами для сприяння 
партнерствам та міжорганізаційним комунікаціям у 
містах як у розвинутих країнах, так і в країнах, що 
розвиваються. 

Інструменти реалізації стратегій «розумної» спе-
ціалізації можливо розподілити на три основні групи:

1) технічні та технологічні;
2) організаційно-управлінські;
3) комплексні.
До комплексних заходів, наприклад, належить 

створення муніципальних операційних центрів, ді-
яльність яких активно впроваджується у міста в 
усьому світі.

Рис. 1. Модель розвитку «розумного» міста Європейського економічного і соціального комітету [6]

Модель 
розвитку 

«розумного» 
міста 

Наявність технологій 
та інструментів для 
енергоефективності та 

інтеграції 
відновлюваних ресурсів, 

таких як розумна 
електрична 

інфраструктура 

Поширення 
технологій 
та платформ 
підключення, 
які дають змогу 
створювати нові 
системи цифрових 
послуг за допомогою 

ІКТ та 
телекомунікаційної 
інфраструктури 

Розроблення нових 
екосистем цифрових 
послуг для покращення 
якості життя людей та 

процесів виробництва бізнесу 
за допомогою розумних 
інтегрованих сервісів та 

додатків 

Проєкти покращення 
інфраструктури та сприяння 
міському перепроектуванню, 

такі як переосмислення 
призначення певних районів 

міст, реконструкція та 
переобладнання громадських 
будівель та інфраструктури Забезпечення 

навчання та надання 
можливостей 

приватним особам, 
підприємствам та 

державному сектору 
покращити свої 
цифрові навички 

Плани економічної  
та фінансової 
життєздатності 

інвестицій, засновані 
на чіткому визначенні: 
віддачі від послуг, 

модернізації 
інфраструктури та 
кроків, вжитих для 

підвищення 
ефективності 
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Із погляду муніципальних операційних центрів 
необхідно визначити: 

– роль ІКТ у підтримці спільного управління; 
– елементи спільного управління; 
– як можна збільшити участь та залучення за до-

помогою ІКТ-рішення. 
Прикладом успішного впровадження у спільне 

управління можуть слугувати три міста Бразилії, які 
керують муніципальними оперативними центрами, 
щоб «стати розумнішими»: 

– Операційний центр Ріо (COR) у Ріо-де-
Жанейро. 

– Інтегрований центр командування (CEIC) у 
Порту-Алегрі. 

– Центр операцій в Белу-Орізонті (COP-BH) у 
Белу-Орізонті.

Ці міста визнані «розумними» містами і представ-
ляють три найбільш актуальні муніципальні опера-
ційні центри в Бразилії. Міста значно відрізняються 
за кількістю населення, демографією, економікою та 
місцем розташування, що дає змогу врахувати цікаві 
відмінності.

Висновки з цього дослідження і перспекти-
ви подальших розвідок. Отже, «розумні» міста як 
форма сталого розвитку міських поселень, можли-
вість забезпечення якості життя, вирішення важли-
вих питань енергоефективності, екологічності місь-
ких поселень під впливом пандемії COVID-19 набули 
нових тенденцій розвитку. Якщо питання розвитку 
ІКТ були важливим складником становлення «ро-
зумного» міста і зумовлювали тенденції їх розвитку, 
то на даному етапі наявність розвиненої інформа-
ційно-комунікаційної інфраструктури сприймається 
як об’єктивна умова. Інформаційне суспільство, яке 
активно формується і розвивається, проєцирує свій 
розвиток на сучасні міста, вимагаючи не просто на-
явності відповідної інфраструктури, а й інноваційної, 
високотехнологічної бази розвитку «розумних» міст.

Гуманістичний аспект є панівним, оскільки стра-
тегія розвитку «розумних» міст як мета перетворен-
ня міста на інноваційне «розумне» місто визначає 
створення комфортного середовища життєдіяльнос-
ті людини і підвищення рівня життя.

Урахування світових тенденцій, основний акцент 
яких змістився до двох основ – сталого розвитку і 
гуманістичного складника у формуванні міського се-
редовища, – потребує формування нових підходів до 
формування стратегій «розумного» міста в Україні, 
що може стати одним з основних напрямів подаль-
ших досліджень із даних питань.
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