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АНОТАЦІЯ 

 

Пріоритетний розвиток інформаційно-комунікативних технологій (далі – 

ІКТ) стратегічно важливий, оскільки зовнішні ефекти прямо впливають на 

потенціал регіональної економіки, покращують рівень життя, 

конкурентоспроможність за рахунок синергії. 

Високоефективні механізми регіонального розвитку із застосуванням ІКТ 

через їх синергію доцільно активізувати у пікові періоди соціально-

економічних криз, що актуально для України, тому що заходи з їх активізації не 

потребують особливих витрат держави, а лише регуляторного і 

інституціоналізуючого впливу.  Решту зробить сам ринковий механізм. 

Актуальність даної теми полягає в тому, що українським містам і 

громадам необхідний «свіжий подих», реінновація та впевнений рух в напрямку 

концепції, що розглядається.  

Розумні парковки, розпізнаваючі обличчя та забуті речі камери, ІоТ-

сміттєбаки, які автономно попереджають переповненість, велодоріжки, LED-

освітлення на вулицях, зелені насадження на дахах хмарочосів, безліч 

електронних сервісів для полегшеного обслуговування громадян, електронна 

демократія – усе це та багато іншого є невід’ємною частиною розвиненого 

смарт міста, до чого прагнуть деякі українські міста також. 

Однак, реалізацію концепції Smart City ускладнює недостатня 

сформованість інституційної інфраструктури підприємництва, фінансових 

ринків. Для реалізації цих підходів важливо масово залучити підприємців 

малого і середнього бізнесу (МСБ). А джерелами інвестицій мають стати 

внутрішні інвестиції від публічного і приватного секторів. 

Мета дослідження – провести аналіз міжміжнародними практиками у 

сфері розвитку «розумних міст», виявити проблеми у сфері «розумного» 

управління та е-урядуванняв Україні та запропонувати способи їх вирішення.  

Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити такі завдання: 

1. Розглянути теоретичні аспекти «Smart city», а також 
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важливість смарт міст в глобалізаційних процесах; 

2. Розібратися в особливостях кібербезпеки, як ключового 

елементу «Smart city»; 

3. Систематизувати знання про «Smart Governance» та світовий 

досвід у розвитку даного виду управління; 

4. Виявити проблеми й перспективи розвитку «розумного» 

управління в державних установах і в  сфері місцевого самоврядування в 

Україні. 

Об’єкт дослідження – концепція «Smart city» та її розвиток у світі та в 

Україні. 

Предмет дослідження – «розумне управління» або Smart Governance, як 

важлива складова smart city, та особливості її застосування. 

Інформаційною базою при виконанні дослідження були нормативно-

правові акти, зокрема Міжнародна хартія відкритих даних, постанови Кабінету 

Міністрів України, державні цільові програми тощо; офіційні статистичні дані 

Організації Об’єднаних Націй; державні веб-сайти (та сайти органів 

державного управління) іноземних країн та деяких українських міст; наукові 

публікації за тематикою дослідження. 

 У своїй роботі ми використали такі методи збору і дослідження 

інформації, як: пошуковий, статистичний, графічний, аналітичний.  

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел, додатків. 
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ВСТУП 

 

Великі міста завжди були й залишаються центрами розвитку цивілізації. 

Перед сучасними містами постає багато викликів і серед них чи не 

найскладніший - поєднати комфорт та соціальну привабливість для містян з 

розвиненою інфраструктурою, екологічною безпекою та швидким розвитком 

технологій. Сучасне місто – це  рушійна сила економіки країни, осередок 

культури й освіти, майданчик для реалізації технологічних та соціальних 

інновацій. З огляду на це нині значно посилюється конкуренція міст, адже 

розвиток комфортної інфраструктури безпосередньо впливає на економічні 

показники міста, визначає його привабливість для кваліфікованих спеціалістів 

та інвесторів [10]. 

Розумні міські рішення створюють додаткові можливості для підвищення 

цінності міста. Інтеграція технологій уможливлює підвищення ефективності 

використання ресурсів, економічного потенціалу, створення й розвиток нових 

напрямів бізнесу, сервісу і, найважливіше, поліпшення якості життя громадян. 

Створення розумного міста передбачає комплексні соціальні та технологічні 

трансформації, що уможливлюються шляхом розвитку сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій, розроблення нових стандартів енергоефективності 

та появи нової якості відносин між громадою та місцевою владою. Жителі 

сучасного міста перестають бути виключно користувачами, перетворюючись на 

постачальників міського сервісу. 

Зміни в управлінні містом – від функціональної моделі до інтеграційної 

(спланований та поступовий перехід до інтегрованих структур управління 

містом); розроблення сервісної моделі управління містом; створення ринку 

міських проектів та смарт сіті рішень; розроблення відкритої сервісно 

орієнтованої архітектури міста для створення нових якісних послуг; створення 

операційної платформи міста як передумови інтеграції даних та процесів 

міських програм: усе це – сучасні стандарти в управлінні містом. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОНЦЕПЦІЇ «SMART CITY» 

 

1.1. Поняття «smart city» та значення смарт міст в 

глобалізаційних процесах 

 

Smart City є предметом обговорення протягом багатьох років, і 

багато міст в усьому світі все активніше застосовують стратегічні 

підходи переходу до розумного статусу.  

«Розумне місто» – це місто, в якому традиційні системи працюють більш 

ефективно за рахунок використання інформаційно-комунікаційних технологій. 

Інформаційно-комунікаційні технології дозволяють використовувати менше 

енергетичних ресурсів, задовольняючи незмінний обсяг потреб, та зменшувати 

масштаби парникової емісії. Це означає запровадження «розумнішої» системи 

міського транспорту, оновленої системи водопостачання та утилізації відходів, 

а також створення ефективніших систем опалення та охолодження будинків. 

При цьому, всі системи між собою мають бути взаємопов’язані та працювати як 

єдиний злагоджений механізм. До інформаційно-комунікаційних технологій 

додається людський та соціальній капітал, який відповідає за підвищення 

безпеки громадських місць та створення зручностей для жителів. Таким чином, 

концепція «розумного міста» спрямована на надання реальних переваг для 

життя населення та функціонування бізнесу відповідно до принципів сталого 

розвитку [6]. 

Smart City складається із цілісної  концепції розумної інтеграції 

інформаційних і комунікаційних технологій для моніторингу та 

управління міською інфраструктурою.  

Мета таких заходів - поліпшити життя людей за допомогою 

підвищення рівня комфорту і безпеки, якості та ефективності 
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обслуговування в різних сферах, оптимізації витрат на ряд високо 

експлуатованих ресурсів.  

Інфраструктура Smart City має на увазі цілий спектр 

найрізноманітніших рішень, які реалізуються за допомогою 

впровадження розумних технологій.  Як правило, це альтернативні 

підходи до енергозабезпечення та водопостачання, можливість 

переробляти морську солону воду в прісну, впровадження сучасних 

систем із сортування та переробки сміття, введення в експлуатацію не 

моторизованих транспортних засобів, установка широкої мережі 

відеоспостереження та відеоаналітики, контроль чистоти повітря.  

«Розумне місто» має шість основних складових, п’ять з яких полягають у 

наступному:  

− «розумна економіка» (smart economy) – електронний бізнес та 

електронна торгівля, зростання продуктивності, інноваційно-технологічне 

виробництво товарів та доставка послуг тощо;  

− «розумне переміщення» (smart mobility) – транспортні та логістичні 

системи, засновані на інформаційно-комунікаційних технологіях, які б 

дозволяли використовувати один чи два види транспорту для переміщення у 

будь-яку точку міста; 

− «розумні люди» (smart people) – розвиток електронних навичок, 

підвищення рівня освіченості, підвищення кваліфікації, розвиток креативності 

та стимуляція інноваційних проривів;  

− «розумне життя» (smart living) – запровадження способу життя, 

поведінки та моделі споживання за використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, покращення здоров’я та культурний розвиток;  

− «розумне врядування» (smart governance) – інтерактивне місцеве 

правління, яке забезпечує ефективне всеохоплююче функціонування міста [19].  

Шостою складовою концепції «розумне місто» є «розумне довкілля» 

(smart environment), яка має тісний зв'язок із енергетикою. Адже основний 

наголос робиться на запровадженні принципів енергоефективності та 
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зменшення викидів парникових газів. Тому у межах «розумного навколишнього 

середовища» передбачається створення «розумної енергетики» за рахунок 

запровадження замкнутих енергетичних мереж, систем контролю та 

моніторингу рівня забруднення, реставрації та спорудження будинків, 

підвищення енергоефективності високим рівнем ефективності процесів 

когенерації [7]. 

Сінгапур знаходиться в списку «Топ-10 розумних міст», які є прикладом 

інноваційного використання інтернету речей і технологій передачі 

даних. Аналіз даних і ключові показники ефективності є центральним ядром 

сінгапурського розумного міста, в якому турист може пройти імміграційний 

контроль і отримати багаж протягом 15 хвилин після зупинки літака біля 

терміналу прибуття. 

Дубай є місцем проведення всесвітньої виставки World Expo 2020 року, а 

їх проект Dubai Smart City є моделлю «мистецтва можливостей» для розумних 

міст з 50 різними розумними службами в 26 урядових установах. Все було 

побудовано майже на піску в досить короткі строки, що дає ОАЕ явну перевагу 

над іншими регіонами, вимушеними мати справу із застарілою 

інфраструктурою[4]. 

В одному з найбільших міст Китаю Іньчуань компанія ZTE впровадила 

мультимодальний проект «SMART CITY 2.0. »[35]. Це сприяло реалізації 

технології 4G, яка забезпечується 10 системами та 13 модулями і підвищує 

ефективність роботи міської мережі зв’язку,системи безпеки, транспортної 

системи. Створена міська операційна платформа для консолідації 

інформаційних ресурсів, які доступні для всіх бажаючих (представники влади, 

бізнесу, громадян міста, гостей, підприємств) [24]. 

У 2014 році столиця Каталонії була названа Єврокомісією 

«Європейською столицею інновацій», а в 2011-му отримала право проводити 

Mobile World Congress наступні 7 років. Адже Барселоні немає рівних в Європі 

серед трансформації публічних просторів, підвищення якості життя городян, 

розвитку екології та місцевої економіки. Технології - важлива підстава для того, 
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щоб виконати барселонський план-максимум 2030 Agenda for Sustainable 

Development.Розглянемо приклади проектів в рамках концепції «розумного 

міста», успішно впроваджені в Барселоні: 

Самодостатні острова - створення енергетично незалежних просторів на 

території міста, які дозволяють розвинути практики сталого виробництва та 

використання енергії. 

Портал відкритих даних,  що відкриває громадськості міські дані і 

ставить перед собою 3 основні цілі: підвищити рівень прозорості політики 

міської ради, універсалізуватися доступ до даних, сприяти інноваціям та 

економічному зростанню. 

Розумна парковка - сенсорна мережа, що дозволяє швидко знайти вільні 

паркувальні місця. 

Громадські велосипеди - прокат велосипедів, які є найбільш екологічно 

чистим способом пересування. 

Підтримка людей похилого віку - спільнота професіоналів, волонтерів та 

просто громадян, готових допомогти іншим. Проект ставить за мету позбавити 

від самотності людей у віці. Як показав досвід, проект дозволяє згуртувати 

жителів окремих кварталів, підвищити ступінь їх довіри один до одного. 

IoT-сміттєві баки повідомляють про те, скільки в них сміття, в режимі 

реального часу. 

Також місто прагне максимально використовувати потенціал переробки 

органічних відходів в енергію. Селективний збір і обробка сміття може знизити 

кількість викидів вуглецевого газу на 65%. Було підраховано, що якщо сім'я з 4-

х чоловік буде сортувати органічні відходи протягом року, то виробленої 

енергії вистачить на поїздку на електромобілі з Барселони до Варшави [17]. 

У м. Санта Круз, Каліфорнія сучасні технології зосереджені в основному 

на забезпеченні громадського порядку (аналіз статистичних даних, програмне 

забезпечення прогнозування за результатами моніторингу, попередження 

злочинів, крадіжок), недоторканості та автономії приватного життя. Аналітичні 

служби на основі даних системи моніторингу (відеоспостереження, 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
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інтелектуальні давачі руху, тощо) щоденно генерують список з 10 місць, у яких 

майнові злочини найбільш вірогідні, а потім направляють поліцейські 

підрозділи у ці райони для попередження можливих надзвичайних ситуацій. 

Прогностичне використання інформаційних та телекомунікаційних технологій 

дещо відрізняється від досвіду європейських міст і вказує на певну 

диференціацію проектів розвитку «Розумних міст» у різних частинах світу [18]. 

Отже, сучасні урбанізовані центри стрімко розростаються. За прогнозами 

ООН, до 2050 року двоє з трьох осіб будуть жити в містах, а загальні інвестиції 

в технології розумного міста до 2023 року досягнуть $ 174 мільярдів. Дана 

статистика свідчить, що людство вже давно перейшло на новий технологічний 

етап комфортного життя із застосуванням смарт технологій. 

 

 

1.2. Кібербезпека як ключовий елемент концепції «Smart City» 

 

Кібербезпека в контексті smart city є актуальною темою. Мета «розумного 

міста» — оптимізація динамічного міста для того, щоб запропонувати кращу 

якість життя громадян за рахунок застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій (далі — ІКТ). Діапазон галузей, де міста можуть стати 

«розумнішими» широкий, адже це еволюція «пов’язаних міст» з перевагою у 

тому, що обмін даних відбувається у більшому масштабі.  

За прогнозами Pwc (PricewaterhouseCoopers — міжнародна мережа компаній, 

що пропонують професійні послуги в галузі консалтингу та аудиту) ринок 

технологій для smart cities до 2025 року сягне позначки в 2,5 трильйони доларів. 

Аналітики відзначають, що smart cities схильні до загроз з боку всього арсеналу 

кіберзлочинців, починаючи від «традиційного» шкідливого програмного 

забезпечення, DDos-атак (DDoS-атака (Distributed Denial of Service attack) - 

комплекс дій, що здібний повністю або частково вивести з ладу Інтернет-

ресурс, напр., веб-сайт, ігровий сервер або державний ресурс) і закінчуючи 

потайним проникненням з метою розкрадання даних або втручання в роботу 
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інформаційних систем [19]. 

Нині на Заході існує широка номенклатура стандартів і регламентів, які 

обумовлюють побудову галузевих систем безпеки. Всі вони схожі, хоча і мають 

свої національні локалізації.Цікаво, що в даний час виробники електронного 

устаткування для Smart City розробляючи найсучасніші рішення не 

передбачають установку в них складних систем безпеки, що запобігають 

втручання ззовні. Це стосується не тільки комунальних систем, але і рішень в 

області медицини. 

Для побутових інтелектуальних лічильників (моніторинг споживання 

електрики і газу) з бездротовим підключенням ще шість років тому з'явився 

вірус. Наприклад, до 2020 року такі лічильники мають бути встановлені у всіх 

домогосподарствах в Великобританії. Але уразливість комунальних систем 

закладається вже на етапі впровадження [21]. 

Тому вимоги до кібербезпеки повинні враховуватися ще на стадії 

розгляду стратегії з розвитку міста. Адже це не просто підключення пристроїв 

до мережі інтернет, як у звичайному IT-проекті або при управлінні мережею. 

Відсутність захисту при розгляді будь-якого проекту може мати серйозні 

наслідки, так як у міста утворюються зв'язки на локальному та національному 

рівні. 

Кібербезпека сприяє розвитку розумного міста. Вона повинна 

фокусуватися на безперервному і інтегрованому моніторингу віртуальної і 

фізичної безпеки, ранньому визначенні аномалій в даних, проактивному 

реагуванні, зниженні ризику, дотриманні правил і управлінні.  

У розумному місті інформація — це все. Вона критична для роботи 

віртуальних платіжних систем, нарахування податків, системах забезпечення 

якості життя. Умови якісного функціонування підключених платформ і сервісів 

не можуть допустити втрату фізичних даних, так як це призведе до збоїв або 

руйнувань. 

Якщо  буде порушена вся взаємопов'язана розумна інфраструктура, така 

як обробка грошових переказів, і банківські операції – то це призведе до втрати 



 12 

даних та віртуального виснаження. Обрив  або втрата даних про податкові 

платежі, грошові перекази або структурі ланцюга поставок може за кілька днів 

залишити локальні або федеральні державні органи без оперативних 

засобів. Такий стан віртуального виснаження може стати незворотним. 

Кіберзлочинці можуть використовувати в своїх атаках елементи ІТ-

систем smart city. Досить згадати, що в одній з найбільших DDos-атак 

останнього часу було задіяно близько 500 тисяч веб-камер, підключених до 

мережі Інтернет. У подібних нападах можуть використовуватися інші 

підключені до мережі пристрої міських інформаційних систем, наприклад, 

датчики вимірювання тиску. 

Найбільш використовувані контрзаходи включають в себе контроль 

цифрового доступу до даних і мереж, впровадження організаційних та 

операційних процедур та керівних принципів, аварійне відновлення та 

підтримка резервних копій, а також моніторинг несправностей апаратного та 

програмного забезпечення. Тоді як найбільш ефективним вважається навчання 

персоналу, фізичний контроль і захист доступу.  

Підвищити рівень кібербезпеки рекомендується таким чином: 

1) ІТ-оператори повинні співпрацювати на такій платформі, щоб можна 

було зрозуміти загрози та ризики, обмінюватися належними практиками та 

зблизити свої підходи у сфері кібербезпеки. Крім того, важливо, щоб 

муніципалітети теж брали участь у такій платформі, щоб бути обізнаними. 

2) Необхідно уточнити обовязки для всіх учасників, що керують 

розумним містом (оператори ІТ, муніципалітети, виробники, інтегратори, 

кінцеві користувачі) стосовно збирання, обміну та обробки даних. Це 

забезпечить краще знання прав та обовязків кожного для захисту даних та 

підвищення безпеки в smart cities. 

Є декілька шляхів вирішення проблем від навмисних нападів: 

1) Використання приватних віртуальних мереж: вони розширюють 

приватну мережу через загальнодоступну мережу і дозволять використовувати 

політику функціональності, безпеки та управління приватними мережами. 
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Віртуальні приватні мережі пропонують всебічну безпеку і можуть бути 

адаптовані до конкретної вимоги щодо захисту обміну даними; 

2) Шифрування даних: шифрування - перетворення електронних даних у 

шифр-текст, який не може бути легко зрозумілим нікому, крім уповноважених 

сторін. Чутливі дані повинні бути захищені (бажано сильним) шифруванням у 

спокої та транзиті; 

3) Контроль доступу: стосується способів, за якими надають/відмовляють 

у схваленні доступу до предмету, що базуються на успішній аутентифікації. 

Контроль доступу, як правило, являє собою комбінацію фізичних заходів 

(напр., ключ, блокування) та логічних заходів (напр., аутентифікація, список 

доступу); 

4) Створення журналів активності: журнали активності, аудиторські сліди 

та записи записів помилок в журнал. Ці журнали пропонують доказ та аналіз 

потенціалу у випадку інциденту. Вони дають хороший показник того, що 

сталося, і як ефективно загрожувала ця загроза. 

Забезпечувати інформаційну безпеку в розумному місті потрібно з 

урахуванням конструктивних і архітектурних особливостей. На сьогоднішній 

день не існує універсальної моделі для забезпечення безпеки розумного міста 

на національному рівні. Уже  робляться серйозні зусилля для того, щоб почати 

цей процес, як через фінансування проектів локальних і окружних розумних 

міст, так і за допомогою проектів перехресного обміну даними через об'єднані 

робочі групи і аналітичні центри обміну інформацією[4]. 
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РОЗДІЛ 2. «SMART GOVERNANCE» – ІНТЕРАКТИВНА СКЛАДОВА 

«SMART CITY» 

 

2.1. Smart governance – форма успішного управління 

 

У багатьох країнах світу проекти реалізовані у вигляді 

облаштування адміністративних центрів надання послуг громадянам і 

бізнесу, коли є необхідність в обробленні, підготовці або отриманні 

ряду документів.  Засновані такі системи на централізованих базах 

даних з використанням різних додатків для зв'язку Smart Government з 

веб-інтерфейсами.  

Блокчейн-технології дають принципово нові можливості для 

розвитку електронного уряду (eGovernment).  Гранична захищеність 

інформації робить дані, занесені в систему, найвірогідніше будь -якого 

паперу з підписами і печатками.  

Смарт-контракти дозволяють автоматизувати операції з даними і 

задавати алгоритми їх виконання відповідно до нормативних 

актів. Реалізація таких проектів поки що ускладнюється з огляду на 

деяких юридичних аспектів, але, на думку експертів, це лише питання 
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часу. Наприклад, в Дубаї планується впровадити блокчейн -технології в 

державний сектор вже до 2020 році[26].  

Smart Governance – це майбутнє суспільних послуг, лідерство громади, 

мобільна робота та постійне вдосконалення через інновації. Smart Governance 

використовує технології для полегшення та підтримки кращого планування та 

прийняття рішень. Мова йде про вдосконалення демократичних процесів і 

перетворення способів надання державних послуг. Вона включає електронне 

урядування, програму ефективності та мобільну роботу. [28]. 

В Україні старт розвитку «розумного» управління ще попереду, але вже 

досить активно впроваджується е-урядування. Можливо, на це вплинуло 

приєднання до Міжнародної хартії відкритих даних [23] (додаток А). 

Цілями зазначеної хартії є поширення демократії, боротьба з корупцією 

та сприяння економічному зростанню. Головною метою хартії є покращення та 

сприяння співпраці під час прийняття та реалізації спільних принципів, 

стандартів та кращих практик відкритих даних. Державному агентству з питань 

електронного урядування доручено забезпечити: подання в установленому 

порядку заяви про приєднання України до Міжнародної хартії відкритих даних; 

координацію реалізації принципів Міжнародної хартії відкритих даних; 

розроблення проекту плану дій з реалізації принципів хартії. На сьогодні понад 

17 урядів приєдналися до Міжнародної хартії відкритих даних, серед яких 

уряди Канади, Великобританії, Франції, Італії, Південної Кореї, а також 

Україна[11]. 

Тому нині зростають ідеї трансформації робочого середовища. 

Наприклад, хмарні обчислення, а саме –  GovCloud – продукт віртуалізації 

рішень, розроблений спеціально для державних організацій і установ. GovCloud 

пропонує новий спосіб вивчення того, як уряди організовують і відкривають 

нові горизонти спілкування з громадою.  

Створення адаптованої урядової робочої сили потребує безпрецедентного 

рівня гнучкості. Урядова робоча сила, заснована «на хмарі», або GovCloud, 

може включати працівників, які займаються творчою, проблемно-орієнтованою 
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роботою. Замість того, щоб існувати в одному агентстві, ці працівники можуть 

перебувати «в хмарі». «Хмарні команди» можуть бути спрямовані більш 

спеціалізованими агенціями, ніж ті, які існують сьогодні. Агенції та «хмарні 

команди» можуть бути підтримані загальнодержавними спільними службами, 

які запобігають створенню нових, постійних структур, шляхом надання 

допомоги в поточній, рутинній роботі.  

GovCloud повністю включає нові концепції робочого місця, які 

використовуються в усьому світі, як у приватному, так і в державному секторах 

– моделі, такі як гнучкі ресурси, спільні послуги та дистанційна робота.  

Ініціатива GovCloud в деяких країнах відбувається у багатьох країнах на 

основі федеральних та місцевих законів, правил та загальної стратегії. Тим не 

менш, головною метою є створення основи та набору керівних принципів для 

пошуку та розгортання рішення для хмарних обчислень для урядів та їх 

контрольованих органів. Наприклад, програма GovCloud у США сприяє 

впровадженню рішень для хмарних обчислень за формальними стандартами та 

процедурами, причому основна увага приділяється безпеці та сумісності. Вони 

опублікували кілька керівних принципів у рамках цієї програми, таких як 

Федеральна стратегія хмарних обчислень, 25-точковий план федерального CIO 

і дорожня карта NIST Cloud Computing Technology. Крім того, що є 

специфічним для уряду, GovCloud також пропонується в якості фірмового 

продукту декількох приватних постачальників хмар, таких як Amazon AWS, що 

надає аналогічні рішення для державних інститутів [22]. 

Отже, як ми бачимо, потужні розвинені країни уже зараз сміливо 

втілюють нові способи управління, постійно постаючи перед новими 

викликами та небезпекаии в даній сфері, що лише стимулює держави до 

вдосконалення своїх інформаційно-комунікативних систем.  

Очевидно, що «розумні міста» будуються не з ініціативи адміністрації, не 

є лише проектами національної або місцевої політики, а є результат ефективної 

співпраці державного, приватного і цивільного секторів. Державні структури 

створюють відповідну юридичну базу, бізнес знаходить способи залучити 
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інвестиції, громадяни активно включаються в розробку проектів і їх 

реалізацію. Таким чином, в міському середовищі реалізуються інновації, що 

допомагають заощадити ресурси, знизити рівень забруднення навколишнього 

середовища і підвищити рівень соціальної згуртованості громадян, що 

призводить до будівництва стійкого і здорового суспільства. Україна ж поки що 

лише робить перші кроки в цьому напрямку. 

 

 

2.2. Світовий досвід державного управління в смарт містах 

 

Інтеграція інформаційних технологій та систем безпеки в інфраструктуру 

сучасного міста, стала актуальною вже досить давно. Ще на початку 2000-х 

поняття Smart City все частіше звучало з уст прогресивних компаній та 

чиновників. 

Але якщо років 20 тому про це лише розмовляли, то сьогодні стати 

«розумним» прагне кожне сучасне місто, запроваджуючи сучасні ІТ-технології 

не тільки в сфері інфраструктури, туризму, а й у секторі державного 

управління. На прикладах лише декількох країн можна побачити, наскільки 

ефективно дані інновації сприяють якісномудіалогу між громадою та місцевою 

владою. 

У 2000 р. Швеція поставила мету зміцнити демократію шляхом 

підвищення прозорості та рівня участі громадян в прийнятті рішень. 

Реалізовані в Стокгольмі проекти смарт сіті, як і вся система шведського 

електронного уряду, орієнтовані виключно на інтереси грорішень. Одним із 

символів цифрового Стокгольму став проект  Kista Science City - варіант 

шведської «силіконової долини». Це місто, в якому зосереджені як 

представництва великих ІТ-компаній, таких, наприклад, як IBM, так і філії 

шведського Королівського інституту технологій і Стокгольмського 

університету. Також неможливо не згадати Royal Seaport - новий квартал, в 

якому муніципальна влада планують розмістити 12000 домашніх господарств і 

http://kista.com/
http://www.stockholmroyalseaport.com/en/


 18 

35000 нових офісних просторів, щоб перетворити його в один з 

найпривабливіших житлових кварталів Європи. 

Крім того, Стокгольм ставить перед собою амбітну мету стати CO 2-

нейтральним до 2030 року і для цього розробив Зелену стратегію. За 

допомогою цього документа влада має намір знизити рівень негативного 

впливу на навколишнє середовище і зменшити загальне споживання енергії. 

Відкриті дані також є пріоритетом розвитку сучасної Стокгольму, 

оскільки містять величезний потенціал для створення інноваційних продуктів і 

послуг.  В рамках цієї ініціативи було організовано конкурс Open Stockholm 

Award, стимулюючий громадян і компанії до активного використання 

відкритих даних. У 2014 році завдяки конкурсу влада здійснила на практиці 

близько 200 ідей, що стосуються нових е-послуг, а також розробили і 

впровадили близько 60 інноваційних рішень. 

Щороку серед жителів міста проводиться анкетування, під час якого їм 

задають 10 питань про якість, ефективність та доступність електронних 

послуг. Це підвищило довіру громадян до міської адміністрації та перевело 

комунікацію між чиновниками і простими людьми на новий рівень. На даний 

момент 90% комунікації з міською адміністрацією здійснюється 

У 2003 р. в рамках програми «Публічне адміністрування на службі 

демократії» було утворено « Агентство 24/7 » - служба, що надає держпослуги 

цілодобово і 7 днів на тиждень онлайн. Головне завдання агентства - розвиток 

електронних послуг, що приносять найбільшу користь громадянам і бізнесам, а 

також підвищують ефективність державного сектору. 

Швеція була однією з перших країн, де були впроваджені електронні 

податкові декларації, е-ідентифікація та інші е-сервіси.  

Шведська асоціація місцевих органів управління і регіонів очікує 

подальший перехід комунікації між людьми у віртуальний простір, і тому з 

2008 року реалізує проект, мета якого - активізувати громадянський діалог 

шляхом використання різних ІКТ. Його успішними продуктами вже стали: 

http://open.stockholm.se/
http://open.stockholm.se/


 19 

 діалоговий портал The Dialogue , де громадяни можуть 

висловлювати свою думку чиновникам в текстовій, аудіо-або відео-

формі, модерувати дискусії та ін .; 

 сайт онлайн-петицій , адаптована і поліпшена версія 

англійського сайту; 

 СМС-портал Цивільних панелей , що дозволяє проводити 

міні-опитування громадської думки; 

 стимулятор бюджету , що дозволяє залучити громадян до 

процесу планування та розподілу бюджетних коштів. Громадяни 

можуть подавати свої пропозиції з документальним, фото- або 

відеосупроводом [14]. 

У 2009 р Шведський уряд постановив, що адміністративні портали й е-

послуги повинні базуватися на програмному забезпеченні з відкритим вихідним 

кодом і спиратися на відкриті стандарти, де тільки можливо. Дане рішення було 

дуже обдуманим, оскільки воно дозволяє електронним держслужбам: 

 уникнути залежності від однієї платформи і єдино можливих 

технічних рішень; 

 сформувати здоровий і конкурентоспроможний ринок ІКТ; 

 знизити ризик потрапляння організації в технологічну 

«пастку»; 

 забезпечити оперативну сумісність даних з даними інших 

установ; 

 підвищити прозорість і тим самим запобігти корупції. 

Єдиний на даний момент портал відкритих даних з відкритим вихідним 

кодом - openaid.se - був відкритий в 2011 р. Це продукт спільної діяльності 

Міністерства закордонних справ і Шведського агентства з розвитку та 

співробітництва SIDA. Він пропонує інформацію про міжнародну допомогу 

Швеції і дозволяє безперешкодно і детально вивчити всі реалізовані 

проекти. Забезпечуючи високу ступінь прозорості і відкритості, портал дає 

http://medborgardialog.prod3.imcms.net/1001
http://epetition.malmo.public-i.tv/epetition_core/
http://smsskl.prod3.imcms.net/
http://www.dosf.se/projects/medborgarbudget
http://www.openaid.se/
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можливість журналістам, дослідникам і іншим зацікавленим сторонам 

візуалізувати і інтерпретувати отриману інформацію. 

Цифрове суспільство має будуватися з громадянами – вважає каталонська 

влада. Барселона сприяє використанню технологій для розвитку активної 

демократії. Це означає розробку моделей взаємодії в цифрових середовищах 

(відкритих, безпечних та вільних), які здатні включити колективний інтелект 

громадян до нових шляхів розробки політики. Наприклад, демократична 

платформа Decidim.Barcelona допомагає каталонцям експериментувати з 

новими методами дійсно демократичної участі. 

Розміщуючи громадськість в центрі, вони також мають намір збільшити 

їхній цифровий суверенітет, дозволити їй повною мірою здійснювати цифрову 

свободу і права, а також право на захист даних, конфіденційність та 

інформаційне самовизначення [20]. 

Сінгапур славиться також своїми цифровими урядовими послугами. 

Портал Smart nation Singapore дає змогу  використовувати технології для 

кращого задоволення  потреб громади, зміцнюючи та покращуючи технологічні 

рішення, щоб удосконалити спосіб життя, роботи, взаємодії і навіть взаємодії 

влади з громадськістю! На офіційному сайті Smart nation Singapore 

представлено декілька цифрових послуг місцевої влади: 

Портал та ліцензія для бізнес-грантів: більш простий спосіб для 

підприємств знайти та подати заявку на отримання державних грантів, а також 

дотримуватися ліцензійних та регуляторних вимог. 

Портал перепродажу HDB: інтернет-портал, що полегшує та прискорює 

купівлю-продаж квартир. 

Моменти життя (сім'ї): додаток, що надає корисні послуги та інформацію, 

необхідні батькам та вихователям маленьких дітей на одній цифровій 

платформі. 

CentEx: підвищення цифрових можливостей уряду для впровадження 

інновацій [17].  

https://www.decidim.barcelona/
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Сінгапурська влада прагне будувати можливості в нових технологіях, 

важливих для розумної нації. Тому вони вважають, GovTech (технологічне 

управління) зосереджено на створенні шести центрів досконалості (CentEx): 

 Розробка додатків; 

 Кібербезпека; 

 Наука про дані; 

 Урядова інфраструктура ІКТ; 

 Геопросторові технології; 

 Сенсори та IoT. 

За даними сайту, центр передового досвіду (або CentEx) може 

розширюватися в області нових технологічних можливостей за потреби. Це 

може включати робототехніку, цифрові близнюки або блокчейн. 

Розумний уряд Дубая (також відомий як Smart Dubai Gov або SDG) є 

технологічним рухом Smart Dubai, загальноміської ініціативою перетворення 

Дубая в найрозумніше і найщасливіше місто світу.  Їх бачення узгоджується із 

Smart Dubai Office (SDSD, який має на меті зробити Дубай найщасливішим 

містом на Землі. SDG офіційно керує та контролює впровадження електронних 

та розумних перетворень в уряді Дубая. 

Їх місія полягає в тому, щоб доставити смарт-сервіси та інфраструктуру 

світового рівня для створення щастя. Лідер Дубаї Шейх Мухаммед бен Рашид 

Аль Мактум, віце-президент ОАЕ і прем'єр-міністр, а також правитель Дубая, 

ототожнює технологію з будівельним блоком на шляху до надзвичайної якості 

життя. Тому технологія не є їх кінцевою метою. Разом із партнерами в Smart 

Dubai, вони рухаються до створення стійкого громадянина і щасливого жителя. 

У рамках розробки даного проекту виконується багато завдань і повноважень, 

включаючи: запропонування загальної стратегії розумного уряду;  

контроль за процесами інтелектуальних трансформацій на рівні 

державних установ;  



 22 

перегляд планів державних установ та бюджетів, пов'язаних з 

інтелектуальною трансформацією, ІТ, інтелектуальними послугами та 

інфраструктурою; 

 удосконалення законодавства, необхідного для полегшення процесу 

інтелектуальної трансформації [27]. 

Ідеологія амстердамського «розумного міста» полягає в тому, що smart 

city може існувати тільки тоді, коли воно здатне залучати і зберігати знання. 

Амстердам – місто знань, у якому є двадцять один університет прикладних 

наук. 40% жителів Амстердама мають вищу освіту. Інноваційна команда 

муніципалітету Амстердама співпрацює з усіма сімома департаментами міста, 

щоб зробити інновації. З 921 стартапами, розташованими в Амстердамі та 

власною програмою Startup in Residence, Амстердам дає можливість розробляти 

різноманітні інструменти імплементації міських ініціатив [21]. 

Розумні міста та передмістя – так називається програма інтелектуальних 

міст та передмістя, що у розмірі 50 мільйонів доларів підтримує впровадження 

інноваційних проектів для розумних міст, які покращують життєздатність, 

продуктивність та стійкість міст та міст в Австралії. Насправді дана програма 

нагадує Бюджет участі, популярність якого досягла вже й українських міст. На 

сайті Департаменту інфраструктури, регіонального розвитку та міст 

уповноважений депутат Алан Тудж, міністр міст, міської інфраструктури та 

населення, оголошує результати цього конкурсу, що проходить у двох турах. 

Обов’язково на сайті оголошується звітність ініціатив активістів, які, до речі, 

дуже подібні за змістом до українських міні-проектів. Це й створення 

спеціальних просторів, зон для відпочинку, це й удосконалення місцевих 

екосистем, це й розробки цифрових технологій, смарт сповіщень у певній 

громаді і т.д [16] 

Приклади впровадження смарт управління в даних країнах показують, що 

вони досягли поставленої мети і дійсно є успішними в побудові інформаційного 

суспільства для всіх. Сьогодні в цій справі вони випереджають увесь 

світ. Різниця в економічній, політичній моделях, національний менталітет і 
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безлічі інших аспектах не дозволяють проводити будь-які паралелі між е-

урядом цих розвинених країн та України. Проте, з їх досвіду можна витягти ряд 

цінних уроків. 

Успіх інноваційної економіки обумовлений не стільки підприємницьким 

духом громадян і вдалим збігом обставин, а й результатом системної і 

цілеспрямованої роботи уряду, який зумів не тільки ефективно організувати 

власну роботу, а й створити практично ідеальний бізнес-клімат для 

електронних інновацій. 

Своїм прикладом зарубіжні країни показують, що держсектор, 

орієнтований на інновації, може не тільки зробити держпослуги швидкими і 

якісними, але і бути потужною рушійною силою економічного прогресу. Він 

може стимулювати зростання через відкриття нових ринків і реалізацію 

інноваційних бізнес-ідей. Усе, що для цього потрібно - це політична воля, 

підприємницька ініціатива і невгамовна зацікавленість. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ НАПРЯМІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В 

РОЗВИТКУ «SMART GOVERNANCE» 

 

3.1. Розвиток смарт управління в Україні 
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Концепція Smart City вже кілька років реалізується в Києві, частково — 

на Донеччині. Різні її складові втілюють з досвіду інших міст світу: «відкритий 

бюджет» — з Бостона, «Київ Сіті Хаб» та акселератор міських проектів — з 

Амстердама, розвиток Wi-Fi — за прикладом Барселони та Сеула, електронний 

квиток — з Таллінна, безпека — як у Лондоні й Тель-Авіві.  

Kyiv Smart City об'єднує киян, бізнес, активістів та владу міста задля 

розвитку розумної міської інфраструктури. Робота ініціативи базується на 

принципах відкритих даних, розумного використання цифрових послуг та 

прозорого управління (додаток Б). 

Щоб перетворити Київ на технологічно розвинений, соціально 

відповідальний та комфортний для життя мегаполіс депутати міської ради 

затвердили Концепцію Kyiv Smart City 2020. Концепція визначає основні 

шляхи для подальшого інфраструктурного, технологічного та соціального 

розвитку міста й визначає новий вектор трансформації міського простору. Вона 

покликана створити можливості для еволюції столиці, поєднуючи стратегічний 

підхід, технологічні досягнення та широке залучення жителів до процесу 

прийняття рішень. Концепцію розроблено за участі громадськості, експертів 

міської влади, представників українських технологічних компаній та 

міжнародного бізнесу, громадських організацій, наукової та академічної 

спільноти. 

Задля більш успішної реалізації проектів міська ініціатива Kyiv Smart City 

створила хаб – простір, де проводяться події з урбаністичних тематик, де 

читають лекції в рамках Kyiv Smart City School, де учні школи опановують 

основи програмування (завдяки Академії Кодування). Мета даного хабу – 

комплексно надихати і консолідувати лідерів та агентів змін. Надавати їм 

максимум можливостей для реалізації власних проектів, які, в результаті, 

сприятимуть розвитку Києва та країни в цілому [5]. 

Міська ініціатива Kyiv Smart City за 2 роки своєї діяльності втілила 

досить багато визначних проектів, що вже зараз покладають початок і стартову 

позицію Києва, як якісного європейського смарт міста, а саме: 



 25 

1) Портал відкритих даних. Його створено для оприлюднення 

відкритих даних Київської міської ради, виконавчого органу Київської 

міської ради (КМДА), районних у м. Києві державних адміністрацій та 

підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва та є розпорядниками 

інформації. 

2) Єдиний веб-портал – міський сервіс, в якому можна читати 

цікаві новини з життя української столиці та дізнаватися актуальну 

інформацію про діяльність місцевої влади. 

3) Бюджет участі. Передбачає участь жителів міста в розподілі 

коштів міського бюджету. Проект сприяє діалогу між місцевою владою та 

громадськістю шляхом співпраці у плануванні та імплементації бюджетів 

учасників, які, в свою чергу, подають власні ініціативи, пов'язані із 

покращенням життя у місті. 

4) Онлайн-петиції. Формують «народний порядок денний», 

дають «соціальний ліфт» авторам та ідеям успішних петицій, показують 

владі пріоритетні завдання. Даний сервіс дає змогу кожному киянину та 

прихильнику Києва у простий, безпаперовий спосіб донести до всієї 

громади та влади свої ідеї щодо вирішення проблем. У разі збору під 

петицією 10000 підписів упродовж 90 днів Київрада в особі міського 

голови в 10-ти денний термін оприлюднує офіційну позицію щодо 

підтримки чи відхилення петиції. У разі підтримки – запускається процес 

публічного діалогу, до спільної роботи над вирішенням проблеми 

залучають відповідні комісії Київради та підрозділи КМДА.  

5) Відкритий бюджет – цифровий сервіс, створений для 

забезпечення прозорості та вільного доступу громадськості до інформації 

про планування та виконання бюджету міста. 

6) Електронні державні закупівлі. Система електронних 

закупівель ProZorro створена з ініціативи громадських організацій, 

комерційних майданчиків, державних органів та підприємців з метою 
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прозорого та ефективного витрачання державних коштів, запобігання 

корупції шляхом громадського контролю та розширення кола 

постачальників, переходу до електронного документообігу, повної 

звітності та аналізу державних закупівель.  

7) Контактний центр міста. Центр, до якого може звернутися 

кожен бажаючий та розповісти про проблеми міста. Додати проблему 

можна, позначивши її на карті та прикріпивши фото. Інше зробить 

відповідальна влада. 

8) Інформаційно-аналітична система «Майно». На даному 

сервісі можна отримати інформацію про майнові та інші об’єкти міської 

території, переглянути облік комунального майна і незаконної забудови, а 

також ознайомитися з моніторингом доріг та ростом агломерації.  

9) GPS-трекери. У режимі онлайн можна відстежити рух 

комунальної техніки, яка прибирає місто. Портал особливо актуальний 

для водіїв та пішоходів взимку, коли можна відслідковувати рух 

снігоприбиральної техніки.  

10)  Проект «Безпечне місто». 5823 камер працює в Києві в 

рамках загальноміської системи відеоспостереження. Даний проект 

створений задля посилення безпеки киян, контролю роботи комунальних 

служб, а також для управління трафіком у місті. Вже зараз функціонує 

система розпізнавання облич та номерів автомобілів. Також працюють 

три ситуаційні центри та налагоджена взаємодія з оперативними 

частинами МВС та СБУ. Надалі до системи підключать пожежну, 

рятувальну, медичну, дорожню та інші комунальні та державні служби. 

11)  Інші електронні сервіси. 

У м. Харків на сьогоднішній день створено і активно просувається 

іміджевий проект «Smart city», що передбачає впровадження нових технологій 

в сфері життєдіяльності міста. Спочатку бренд був презентований виключно як 

концепція розвитку туристичної складової розвитку міста, однак сьогодні 

концепція «Smart city» актуальна для комплексного розвитку Харкова як 
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розумного міста. Тому Харківська міська рада вирішила створити управління 

інвестиційного розвитку та іміджевих проектів, основна мета якого – 

сформувати стійкий імідж Харкова як прогресивного, надійного, інноваційного, 

креативного європейського міста, який активно розвивається в форматі 

постіндустріального інформаційного суспільства, спрощуючи великовагові 

бюрократичні механізми у всіх сферах, впроваджуючи новітні IT-

напрацювання і абсолютно нові підходи до управління. За 2 роки діяльності 

даного управління можна спостерігати певні досягнення: 

1) Електронна система даних, створена на основі принципу 

хмарних технологій. Це дозволяє в електронному вигляді надавати 

послуги населенню. Однак законодавчо ці послуги поки не розширені до 

того рівня, щоб наданий в електронному вигляді документ мав юридичну 

силу. Як тільки це питання вирішиться на державному рівні, це дозволить 

центрам адміністративних послуг рухатися далі і максимально 

віртуалізувати процес, щоб городяни, перебуваючи вдома або на своєму 

робочому місці, могли отримати виписку з реєстру, довідку про склад 

сім'ї та інші необхідні документи прямо на свою електронну пошту.  

2) Проект  QR-кодів «7 чудес Харкова». Код знаходиться на 

пластиковій табличці, в ці закладено три технології. Приклавши 

мобільний пристрій до матричного коду, людина потрапляє на сторінку з 

вибором мови (російська, українська, англійська, німецька, французька та 

китайська) і зчитує інформацію про об'єкт. Для пристроїв з операційною 

системою Android, iPhone шостої моделі і новіше застосовується 

технологія безконтактної передачі даних, інтернет для зчитування не 

потрібен. Щоб дізнатися більше інформації про об'єкт, можна перейти на 

запропоноване посилання. Третя технологія – інновація харків'ян, 

ініціаторів проекту – на даний момент тестується – вона допоможе 

отримувати точні дані про кількість туристів. 

3) Програма відеоспостереження за найважливішими об'єктами 

інфраструктури «Безпечне місто». Камери з високою роздільною 
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здатністю фіксуватимуть будь-які порушення, проникнення на об'єкти, 

факти псування або крадіжки комунального майна. Спеціальна програма 

зможе проводити аналіз зображення і в разі необхідності передавати 

інформацію в правоохоронні органи. 

Сьогодні Харків – IT-столиця України, місто, яке готує найкращі в країні 

кадри для галузі інформаційних технологій, а вона, в свою чергу, на абсолютно 

новому рівні об'єднує всі сфери науки, освіти, виробництва, обслуговування на 

вищому і побутовому рівнях. 

Саме Харків показує приклад глибоких і якісно структурних змін 

економіки в бік кластеризації, створені кластери в сферах IT, політехнічної 

інженерії, авіаційного виробництва, формується туристичний кластер в форматі 

Smart Сity – де Харків позиціонується як сучасний європейський центр ділового 

туризму. 

Отже, у Smart City Kharkiv впроваджують нові ефективні технології у всіх 

сферах – від управління містом і удосконалення структури його економіки, 

реалізації проектів з енергоефективності та переходу на нові екологічно чисті 

види палива – до найпростіших повсякденно зручних речей, таких як зарядні 

пристрої для електромобілів на муніципальних парковках, система єдиного 

електронного квитка та багато іншого [29]. 

М. Львів теж не відстає від інших українських міст-лідерів у смарт 

розвитку (додаток В). Управління ІТ департаменту розвитку Львівської міської 

ради розвиває дану концепцію в декількох напрямках (дані за 2018 рік): 

1) Е-освіта: (провели 18 заходів – INED, конференції е-освіти,Година 

коду, семінари з соцмереж, хакатон; започаткували 2 партнерських проектів IT-

школа Samsung та #Superurok з EdPro; стали партнерами 30 організацій). 

2) Е-послуги: створили «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. А також адміністративні послуги онлайн: реєстрація місця 
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проживання, реєстрація фізичної особи підприємця та оформлення інших 

послуг для мешканців міста й підприємців, Оплата комунальних послуг, 

інтернету, штрафів за порушення ПДР та інше в один клік.  

3) Е-інфраструктура: провели Меморандум з lifecell: створення смарт-

парковок, безпечне місто, освітні інновації; встановили 2 комплекти сучасних 

електронних сирен на адмінбудівлях Сихівської та Личаківської районних 

адміністрацій. 

4) Популяризація «Smart city»: провели масштабний міжнародний форум 

Forum 451° E, головнаметаякого–ознайомитися з досвідомреалізації Smart City 

в іншихмістахсвіту і розпочатирозробкуконцепціїрозумногомістаЛьвова. 

5) Соціально-культурні проекти: «Inclusive it» – дистанційна освіта з ІТ 

для людей з інвалідністю та проект з комп'ютерної грамотності для людей 

старшого віку м. Львова з числа місцевого населення та вимушено переміщених 

осіб [8]. 

Насправді, Україна не стала винятком у глобальному прагненні стати 

частиною «смарт-світу». «Розумними» прагнули чи прагнуть стати Львів, 

Дніпро, Харків, Одеса, Київ. Проте наразі існує кілька перешкод, про які 

розповідали представники київської та львівської ініціатив: час, фінанси, 

спеціалісти: 

Час: тому що, хоч активісти і переконані в реальності своїх замислів, 

вони розуміють, що Україні потрібен час. На думку директора Департаменту 

інформаційно-комунікаційних технологій КМДА та співкоординатора 

ініціативи Kyiv Smart City Юрія Назарова, українським містам знадобиться від 

10 до 15 років, щоб стати в один ряд із провідними «розумними» містами світу. 

10-15 років вистачить, якщо в розпорядженні буде достатнє фінансування, 

сприятливий інвестиційний клімат та, що дуже важливо, високий 

професіоналізм співробітників, які займаються смарт-рішеннями. 

Фінанси: тому що проекти потребують витрат на технології і спеціалістів. 

Навіть якщо міська влада певним чином залучена до проекту, бюджет 

перебуває у її розпорядженні. Відтак, для впровадження «розумного» міста, 
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необхідно в першу чергу знайти фінансування: через національні фонди, 

приватний сектор, міжнародний організації. За словами Юрія Назарова пошук 

коштів – завжди довгий і кропіткий процес. Європейським містам серйозну 

допомогу надають структурні та інвестиційні фонди ЄС. Наприклад, Валенсія 

на період реформ з 2014 по 2020 рік має бюджет у 1,140 млрд євро. І половину 

цих коштів виділяє ЄС – на розвиток «розумних» технологій, 

енергоефективності, малого і середнього бізнесу в регіоні. Тобто, 

впровадження технологій та інновацій у Валенсії спільно фінансується урядом і 

ЄС. 

Спеціалісти: сьогодні спеціалісти на українському ринку у різних сферах 

«розумного» міста та будинків з’являються і працюють. Однак, у кожній із цих 

сфер в Україні є хороші фахівці, які в межах своєї галузі можуть досягти 

визначних результатів. Але для того, щоб місто справді було Smart, є одна 

велика проблема – взаємодія. 

У реалізації проектів «розумних» міст зацікавлені компанії із різних сфер. 

Наприклад, «ДТЕК Мережі» розробила інтерактивну карту електромереж Києва 

та планує відкрити такі ж карти Дніпропетровської та Донецької областей. Це 

спрощує надання послуг з підключення до мереж, а також демонструє нові 

принципи компанії у відносинах з клієнтами – відкритість та простота. 

Компанія має на меті реалізувати концепцію Smart Grid, аби перейти на 

автоматизоване керування електромережами та попитом. Для запровадження 

таких технологій потрібні ІТ-спеціалісти із різних галузей. Це два основних 

напрями: побудова цифрової архітектури мережі та зміни у сервісі. Архітектори 

мережі займаються моделюванням, прогнозують ситуації, оцифровують усі 

дані зі стану мереж. Такі спеціалісти працюють у європейських компаніях, тоді 

як в Україні цей напрям лише почав розвиток. Щодо сервісу – це створення 

мобільних додатків, чат-ботів, хмарні рішення. ЗвичайноЗвичайно, найбільше 

такі проекти цікавлять компанії, які безпосередньо працюють в ІТ-секторі та 

займаються цифровими технологіями й інтернетом речей, адже такі розробки 

відкривають абсолютно нові ринки для технологій та послуг.  
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Проаналізувавши різні рейтинги, можна зробити висновок, що головними 

гравцями є такі компанії, як General Electric, Intel, Microsoft, Amazon, IBM, 

Google, Cisco, Huawei, Qualcomn,  AT&T, Verizon,  Schneider Electric, Siemens, 

Toshiba. 

Проте серед партнерів українських «розумних» міст цих компаній поки 

що немає. Так, наприклад Smart City Kyiv підтримується кількома державними 

організаціями: КМДА, «Укрпошта», Prozorro. Свій внесок у розвиток 

«розумних» міст роблять і платформи для популяризації ідей (ВДНГ), фонди 

(німецький фонд імені Фрідріха Еберта та Renaissance), компанії, що 

займаються програмним забезпеченням (SAP, Kitsoft, КП «Інформатика») та 

інші. Також підтримку проектам «розумних» міст в Україні надають навчальні 

заклади, як наприклад, Київський політехнічний університет чи Український 

Католицький Університет у Львові. 

Незважаючи на підтримку з боку місцевої влади й різноманітних 

організацій, очевидно, що українські міста лише на старті свого марафону до 

статусу «розумне місто». Тим не менш, уже сьогодні в Україні відбуваються 

зміни і запозичується інноваційний досвід [3]. 

 

3.2. Смарт управління на рівні місцевого самоврядування 

 

Смарт сіті розробки набувають все більшої популярності та можуть 

використовуватись у багатьох секторах управління містом: транспорт, 

«електронний уряд», енергетика, охорона здоров’я,  будівництво та суспільне 

життя. В кожній з цих галузей можуть бути впроваджені інноваційні розробки, 

які здешевлять та оптимізують використання ресурсів. 

Одним з проявів запровадження смарт-сіті розробок в публічному 

управлінні  приблизно з 2000 року був «електронний уряд», що являє собою 

інтеракцію на державному рівні у вигляді G2G (уряд – урядові структури) , G2B 

(уряд – бізнес), G2C (уряд – споживачі адміністративних послуг) взаємодій. 

Але е-врядування, окрім е-уряду, охоплює собою більш широкий спектр 
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взаємодії – як інструмент електронної демократії – вплив громадян на процес 

вироблення і прийняття управлінських рішень. 

Згідно із Концепцією розвитку електронного урядування в Україні, 

електронне урядування - форма організації державного управління, яка сприяє 

підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням 

інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування нового типу 

держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян. 

З огляду на міжнародний досвід розвиток електронного урядування є 

одним з основних факторів забезпечення успішності реформування та 

підвищення конкурентоспроможності країни. Реформа будь-якої галузі в 

сучасних умовах спрямована на широке використання сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій для досягнення необхідного рівня ефективності та 

результативності. Адже саме інструменти е-урядування здатні забезпечити 

значне покращення якості обслуговування фізичних і юридичних осіб та 

підвищення відкритості, прозорості та ефективності діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування (далі - органи влади). 

Крім того, запровадження електронного урядування є базовою передумовою 

для розбудови в Україні ефективних цифрової економіки і цифрового ринку та 

його подальшої інтеграції до єдиного цифрового ринку ЄС (EU Digital Single 

Market Strategy). 

Згідно з останнім дослідженням ООН (United NationsЕ-government Survey 

2016) щодо розвитку електронного урядування(E-Government Development 

Index) Україна посіла 62 місце серед 193 країн. 

Це свідчить про значне відставання України від світових темпів розвитку 

електронного урядування та необхідність удосконалення державної політики у 

даній сфері. Детальніше про основні завдання із забезпечення розвитку 

електронного урядування у базових галузях України та очікувані результати 

розглянуто в додатку Г[11]. 
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Нині досить активно розвивається ринок послуг ІТ-компаній, які 

створюють відповідні інформаційні системи в інтересах державних замовників, 

реалізовують інтеграційні механізми та сервіси обміну даними між системами 

різних організацій. 

«Дій локально, думай глобально» – принцип, за яким має бути 

побудовано електронне врядування, адже розвиток виключно «згори» не є 

ефективним.[1] Наприклад, київська міська влада зосередилася на 

впровадженні технологій, що дозволяють зменшити корупцію та нецільові 

витрати в комунальних підприємствах, для чого було запущено проекти 

«Відкритого бюджету», системи електронних закупівель, єдиної системи 

управління майном. Крім того триває впровадження системи «Електронний 

паспортний стіл», що має значно оптимізувати процес замовлення та отримання 

необхідних довідок у спрощеному режимі. 

«Київ Смарт Сіті» прагне до прозорості, можливості до залучення до 

відповідальності та відкритості влади, надання доступу до усіх муніципальних 

даних,  впровадження смарт-технологій відео спостереження, запровадження 

зручних та актуальних форм інтеракції міської влади та громадян тощо.[4] 

Не менш значним є впровадження електронного врядування в інших 

містах України, зокрема у Дніпрі та Чернівцях. У Дніпровській області вперше 

в Україні було запроваджено технологію електронного цифрового підпису, а 

також проведено низку семінарів та тренінгів для органів місцевого 

самоврядування області, з питань оволодіння сучасними ІКТ, крім того дані 

заходи запущено у межах проекту «Електронне село», що охоплює сільський, 

селищний та  міський рівні. 

У Чернівцях в свою чергу Чернівецькою обласною радою спільно з 

громадською спілкою «Буковинська партнерська агенція» реалізовано 

проект  «Органи місцевого самоврядування Чернівецької області: 

інформаційно-комунікативний прорив», який мав низку позитивних 

результатів, а зокрема: комп’ютеризація усіх органів місцевого 

самоврядування, забезпечення комунікації органів місцевого самоврядування з 
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територіальними  громадами та підвищена прозорість діяльності цих 

органів[13]. 

Отже, основними цілями запровадження електронного врядування є: 

- Досягнення електронної демократії (прозорість, відкритість та 

громадськість); 

- Економія фінансових ресурсів; 

- Безпаперовий уряд; 

- Економія часу. 

Але не дивлячись на усі переваги запровадження е-врядування в Україні, 

існує ціла низка ризиків та проблем, які несе за собою дане явище: 

1) Відкритість – загроза для національної безпеки (кіберзлочини, 

інформаційні війни); 

2) Публічна демонстрація інформації та звітів – загроза для 

економічної безпеки (недоброчесне використання інформації 

конкурентами), що робить і без того кволе українське бізнес-середовище 

ще більш вразливим; 

3) Втрата приватності ( несанкціонований збір персональних 

даних, втілення у життя оруелівського антиутопічного жаху з роману 

«1984»). 

4) Документація в електронному форматі в єдиній базі даних 

може в один момент призвести до державного колапсу у випадку 

виключення електроенергії або «зависанні» електронної системи); 

5) Втілення у життя естонівської моделі навчання пенсіонерів 

користуватись електронними послугами досить важке [12]. 

Таким чином, запровадження е-врядування було б доцільним беручи під 

увагу рекомендації: 

Забезпечення всього населення доступом до Інтернету на локальних 

рівнях; 

Поступове запровадження електронних послуг із завчасним 

інформуванням потенційних користувачів на місцях надання цих послуг у 
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паперовому вигляді, поширенням інформації у ЗМІ та шляхом зовнішньої 

реклами; 

Залишок невеликого відсотку публічних установ «старого формату» для 

надання можливості старшому поколінню не змінювати традиційні для них 

методи отримання державних послуг; 

Підтримання розвитку ІТ-освіти та створення інноваційної 

інфраструктури для забезпечення кваліфікованим персоналом, який буде 

займатися розробкою та безпекою у сфері е-врядування; 

Створення незалежної системи контролю за якістю та прозорістю 

існуючого смарт-уряду; 

Залучення громадськості до запровадження е-врядування шляхом 

конкурсних проектів, можливістю обирати та брати участь у розробках 

(наприклад, як у Kyiv Smart City Hub). 
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ВИСНОВКИ 

 

На сьогодні концепція «Smart City» є дуже актуальною та важливою в 

міжнародних глобалізаційних процесах. Смарт міста стрімко розвиваються по 

всьому світу, що свідчить про зручність використання ІТ-технологій в усіх 

аспектах життєдіяльності. Але згадуючи про інноваційні технології насамперед 

важливо приділити особливу увагу кібербезпеці. Адже в «розумному» місті 

інформація – це дані про все і про всіх. Інформація критична для роботи 

віртуальних платіжних систем, нарахування податків, систем забезпечення 

якості життя. При найменшому порушенні або кіберзлочині віртуальна 

інфраструктура даних буде порушена, і безліч життєво необхідних операцій не 

зможуть бути виконаними.  

Як показує досвід розвинених країн такий елемент смарт міста, як smart 

governance, є надзвичайно ефективним у спілкуванні влади з громадою. Адже, 

по-перше, враховуються інтереси кожного громадянина, майже кожна 

ініціатива на покращення власної місцевості почута і може втілитися в життя. 

По-друге, завдяки електронному управлінню органам державної влади набагато 

легше здійснювати свої повноваження (е-урядування, електронні або хмарні 

системи документообігу і т.д.). По-третє, смарт уряд є надзвичайно 

комфортним майданчиком для створення і розвитку соціально відповідальної 

громади.  
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Примітно, що «розумні» міста будуються за співпраці державного, 

приватного і цивільного секторів. Державні структури створюють відповідну 

юридичну базу, бізнес знаходить способи залучити інвестиції, громадяни 

активно включаються в розробку проектів і їх реалізацію. Таким чином 

будується стійке і здорове суспільство.  

Українські смарт міста лише розпочинають свої кроки в реалізації даної 

концепції. Але, на жаль, рівень свідомості громадян та місцевої влади ще 

далекий від взірця, який нам надають європейські, азійські країни та держави 

інших континентів. Адже, популяризація концепції «Smart City» повинна 

здійснюватися на державному, всенаціональному рівні, а не лише в містах-

мільйонниках та обласних центрах. Необхідно розвивати смарт управління на 

рівні місцевого самоврядування, у невеликих містах і селах. Адже тільки таким 

чином Україна нарешті отримає згуртовану громаду, привабливий 

інвестиційний фон та адекватний діалог із владними структурами. На 

сьогоднішній день Українській державі заважає повноцінно розробляти та 

розвивати смарт управління низка чинників: незадовільний стан національної 

економіки, агресія на сході країни, в ході якої відбувалася втрата важкої 

промисловості та багатьох інших промислових потужностей, низький рівень 

стандартів життя громадян, передвиборчі кампанії, на які витрачається 

невиправдано багато бюджету та інше  Але, незважаючи на існуючі проблеми, 

свідома українська громадськість прагне до створення смарт міст, беручи 

активну участь в електронних ініціативах, що свідчить про започаткування 

електронної демократії в Україні. 
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Додаток А 

 

Витяг з Преамбули Міжнародної хартії відкритих даних від вересня 2015 р. 

 

Open data is digital data that is made available with the technical and legal characteristics necessary 

for it to be freely used, reused, and redistributed by anyone, anytime, anywhere. 

The world is witnessing a significant global transformation, facilitated by technology and digital 

media, and fueled by data and information. This transformation has enormous potential to foster 

more transparent, accountable, efficient, responsive, and effective governments and civil society 

and private sector organizations, and to support the design, delivery, and assessment of sustainable 

development goals at a global scale. 

Open data is at the center of this global shift. 

Building a more prosperous, equitable, and just society requires that governments are transparent 

and accountable, and that they engage regularly and meaningfully with citizens. Accordingly, there 

is an ongoing global data revolution that seeks to advance collaboration around key social 

challenges, provide effective public oversight of government activities, and support innovation, 

sustainable economic development, and the creation and expansion of effective, efficient public 

policies and programs. 

Open data is crucial to meeting these objectives. 
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 Додаток Б 

Структура міської ініціативи м. Київ «Kyiv Smart City» 
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Джерело: [Офіційний портал Kyiv Smart City] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток В 

Сфери життєдіяльності громади, реалізовується концепція «Smart City» 

 

 

Джерело: [Офіційний сайт Львівської міської ради] 
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Додаток Г 

Витяг із розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. № 649-р 

КОНЦЕПЦІЯ  

розвитку електронного урядування в Україні 

З урахуванням переваг ефективної системи управління завданнями із забезпечення 

розвитку електронного урядування в Україні за даним напрямом є: 

забезпечення ефективної роботи Міжгалузевої ради з питань розвитку електронного 

урядування; 

аналіз та систематизація нормативно-правової бази з питань електронного урядування, 

інформаційно-комунікаційних технологій на предмет їх дієвості та досягнення 

задекларованої мети та стратегічних цілей; 

актуалізація та розроблення нових нормативно-правових актів з питань електронного 

урядування, інформаційно-комунікаційних технологій, інформаційного суспільства та 

електронних адміністративних послуг тощо; 

надійний захист персональних даних та прав на приватність особи з метою зміцнення 

довіри до он-лайн середовища; 

модернізація і забезпечення виконання Національної програми інформатизації та 

регіональних програм інформатизації; 

запровадження проектного підходу до реалізації проектів у сфері електронного 

урядування та стандартів управління інформаційними системами; 

гармонізація та запровадження міжнародних стандартів у сфері інформаційних 

технологій; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80
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формування ефективної системи управління проектами з інформатизації та електронного 

урядування в органах влади, у тому числі вимог до розроблення, оцінки інвестицій та 

результативності таких проектів; 

забезпечення багаторазового використання інформаційно-телекомунікаційних систем з 

метою мінімізації бюджетних витрат та створення дублюючих систем та рішень; 

централізація підтримки функціонування державних електронних інформаційних 

ресурсів та здійснення типових заходів з інформатизації; 

визначення єдиних правил та вимог до створення, ведення і функціонування державних 

електронних інформаційних ресурсів та запровадження національного реєстру електронних 

інформаційних ресурсів; 

розвиток міжнародного співробітництва та інтеграція до загальноєвропейських проектів 

з розвитку електронного урядування; 

забезпечення захисту інформації в державних електронних інформаційних ресурсах; 

сприяння підвищенню готовності фізичних та юридичних осіб до використання 

інструментів електронного урядування; 

сприяння популяризації електронного урядування в Україні. 

Очікувані результати 

Реалізація Концепції дасть змогу: 

підвищити ефективність роботи органів влади і досягти якісно нового рівня управління 

державою, що базується на принципах результативності, ефективності, прозорості, 

відкритості, доступності, довіри та підзвітності; 

покращити якість надання публічних послуг фізичним та юридичним особам відповідно 

до європейських вимог, а також забезпечити необхідну мобільність і 

конкурентоспроможність громадян та суб’єктів господарювання в сучасних економічних 

умовах; 

мінімізувати корупційні ризики під час виконання владних повноважень; 

покращити інвестиційну привабливість, діловий клімат та конкурентоспроможність 

країни; 

стимулювати соціально-економічний розвиток в Україні. 
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