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ОРГаНіЗація УПРаВліННя СУчаСНиМ МіСтОМ 
В МеЖах КОНцеПції SmarT CITy
Концепція розвитку міст Smart City (Розумне місто) стала активно обговорюватися на 

початку 2000-х років. У цей час почали з'являтися перші міста, формуватися свої стратегії 
розвитку на підставі цієї концепції. На сьогоднішній день кількість Розумних міст активно зро-
стає і, згідно з дослідженнями компанії McKinsey, їх число найближчими роками складе понад 600.

Популярність даної концепції зростає через те, що в її основі лежать найсучасніші тен-
денції сталого розвитку міст, а успішні практики застосування концепції Smart City ста-
ють зразком для формування стратегії міст, які тільки починають цей шлях.

Перші згадки про концепцію Smart City у наукових публікаціях були пов'язані з темою цифро-
візації різних сфер життєдіяльності міста. Однак нині все більше уваги у світі приділяється 
формуванню відповідної системи управління містом, що дозволяє зробити його Розумним та 
забезпечити реалізацію стратегії розвитку міста з урахуванням концепції Smart City.

В рамках статті проведено аналіз міжнародної практики формування та розвитку клю-
чових розумних міст. Виявлено основні тенденції формування систем управління, а також 
сформульовано основні засади розробки стратегії міста. 

У статті з’ясовано, що одним із перспективних напрямів розвитку сучасних міст є кон-
цепція розумного міста, основою реалізації якої є цифрові технології. У дослідженні проведе-
но систематизацію інститутів, що впливають на формування та розвиток розумних міст 
на основі таких критеріїв, як місце їх виникнення, масштаб, рівень формалізації, ступінь 
впливу. Показано, що для розвитку ініціатив у сфері формування розумних міст вкрай важ-
ливі інклюзивні інститути, що сприяють залученню населення до процесів реалізації проек-
тів формування розумного міського середовища. 

У роботі представлено інституційний механізм формування розумних міст, що демон-
струє можливі причини неефективності проектів у галузі цифровізації міського середовища 
та показує, яким чином інституційне середовище впливає на можливості реалізації проєк-
тів з цифровізації. 

Ключові слова: розумне місто, інституційний механізм, розвиток, Smart Сity, управління 
містом, сталий розвиток міст, світові рейтинги міст.

Постановка проблеми. Міста виступають 
важливими точками зростання сучасної еко-
номіки та все частіше сприймаються як центри 
підприємницької та інноваційної активності. 
Вплив цифрових технологій сприяє швидкому 
поширенню знань у густонаселених міських 
умовах. У зв'язку з цим цифрові технології все 
частіше розглядаються як основа для розвитку 
сучасних міст, базовим елементом реалізації 
концепції розумного міста (smart city), яка набу-

ла широкого поширення серед провідних міст 
світу в останні десятиліття [1].

Розвиток цифрових технологій змінив функ-
ціонування сучасних соціально-економічних 
систем різного рівня: підприємств, міст, країн. 
Міські служби тепер можуть спиратися на дані 
у режимі реального часу і підлаштовуватися 
під громадян [2]. Головна мета муніципаль-
ної влади у сучасних умовах полягає не стіль-
ки у підвищенні функціональної ефективності 
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конкретних послуг, скільки в ширшій підтримці 
та просуванні широких суспільних перетворень, 
які можуть сприяти підвищенню якості життя 
громадян незалежно від рівня їх доходів, віку 
чи інших аспектів [3, 4]. Наприклад, проблеми 
в галузі захисту навколишнього середовища 
часто викликані складними відносинами окре-
мих осіб, організацій та установ і все частіше 
характерні для більшості міст незалежно від 
них особливостей.В даний час існує значна 
кількість досліджень різних аспектів розумних 
міст, у тому числі технологічного [5, 6], соціаль-
ного [7, 8], екологічного [9, 10], інформаційно-
го характеру [11, 12]. У цьому, як зазначають 
ряд дослідників, реалізації концепції розумного 
розвитку міст необхідні глибокі зміни у самій 
структурі та організації сучасного суспільства 
[13]. Такі зміни передбачають розвиток іннова-
ційного інституційного середовища, створення 
інституційних механізмів, що сприяють реаліза-
ції проектів у галузі формування розумних міст.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
З огляду на актуальність ролі формування якіс-
ної системи задоволення інтересів та потреб 
громадян сучасного міста, проблемам визна-
чення поняття «розумного міста» приділено 
увагу багатьох науковців, зокрема зарубіжних. 
Так, дану тему досліджували у своїх наукових 
доробках, зокрема, Д. Вошборн [14], У. Зіндху 
[14], А. Грінфілд [15], Дж. Девід [16], Р. холл [17], 
Дж. хартлі [18].

Водночас із огляду на складність і багатоа-
спектність проблеми в умовах сучасного світу 
залишається ще багато теоретичних і практич-
них питань для подальшого вивчення та удо-
сконалення.

Метою статті є розробка інституційного 
механізму формування розумних міст. У проце-
сі досягнення цієї мети було розглянуто особ-
ливості концепції розумного міста, визначено 
поняття інституційного середовища розумно-
го міста, розглянуто можливі підходи до кла-
сифікації інститутів розумного міста, надано 
авторський підхід до реалізації інституційного 
механізму формування розумних міст, прове-
дено аналіз міжнародної практики формування 
та розвитку ключових розумних міст. 

Виклад основного матеріалу. Незважаю-
чи на те, що сучасні міста використовують різні 
підходи для розв'язання соціально-економіч-
них та екологічних проблем, у рішеннях мож-
на побачити загальну закономірність: усі вони 
використовують цифрові технології на вирішен-

ня цих проблем. Нові рішення в галузі цифрових 
технологій, такі як мобільний зв'язок, соціальні 
мережі, «Інтернет речей» та хмарні обчислен-
ня, все частіше ставлять кінцевого користувача 
до центру інноваційних процесів, переносячи 
акцент з технологій на людей. Нові моделі взає-
модії муніципальної влади та громадян форму-
ють партнерські відносини для надання послуг, 
забезпечення прозорості та сприяння ефектив-
ному управлінню на місцевому рівні [19].

Практика реалізації концепції розумних міст 
у різних країнах показує, що суперечності, що 
склалися в галузі міського управління можна 
вирішити лише за допомогою залучення насе-
лення до процесів управління сучасними міста-
ми. Таким чином, міста, в яких очікуються зміни 
можуть зробити вибір на користь відкритості 
цивільних інновацій [20].

Наприклад, Наварський університет в Іспанії 
у 2016 році першим створив свою класифікацію 
розумних міст. Рейтинг сформовано на підставі 
77 індикаторів Smart City, які розділені за 10 гру-
пами, що описують основні аспекти міського 
життя, а саме :

1. Економіка.
2. Технології.
3. Людський капітал.
4. Соціальна сфера.
5. Міжнародні зв'язки.
6. Навколишнє середовище.
7. Мобільність та транспорт.
8. Міське планування.
9. Самоврядування.
10. Державний апарат.
У цій класифікації 3 пункти пов'язані з ефек-

тивною роботою системи управління: міське 
планування, самоврядування та держапарат. 
це підтверджує, що розумне управління визна-
чає «розумність» самого міста.

Розглянемо докладніше вимоги до організації 
окремих елементів схеми та зв'язку з-поміж них. 

У світі поняття Розумного міста починають 
будувати з конструкції, яку у низці країн нази-
вають «Citylab» (Citylab у Мельбурні, Smart 
nation у Сінгапурі, living lab у Сеулі та ін.). У ній 
позиційно представлено все місто: влада, біз-
нес, наука та освіта, охорона здоров'я, культура 
та мистецтво, представники громадських орга-
нізацій та активного населення.

Citylab вибудовує свою роботу на основі сві-
тових стандартів та норм Розумних міст, а також 
світової практики міст, що входять до Клубу 
(по-іншому Лігу, Мережа) Розумних міст світу. 
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Ключове завдання Citylab – задати повноту сис-
теми, теми управління та включитися в роботу як 
її елемент, дотримуючись власних розроблених 
регламентів та прийнятих документів.

Citylab є носієм стратегії міста та проектів, які 
забезпечують реалізацію зазначеної стратегії.

Отже, інституційне середовище є найважли-
вішим фактором трансформації сучасних міст 
[21]. Представляючи собою набір інститутів, 
інституційних угод та механізмів, що встанов-
люють правила взаємодії економічних агентів 
на різних етапах формування розумного міста, 
інституційне середовище може стати чинником 
як підвищення результативності реалізації про-
ектів із цифровізації міського середовища, так 
і істотно загальмувати цей процес.

У сучасній науковій літературі описано вели-
ку кількість підходів до класифікації, система-
тизації, типології економічних інститутів. Серед 
основних критеріїв, що найчастіше зустріча-
ються при систематизації інститутів, можна 
відзначити: ступінь формалізації того чи іншого 
інституту (формальні та неформальні), сферу 
застосування (економічні, соціальні, політич-
ні, екологічні), масштаб поширення (масштаб 
підприємства, галузі, країни), рівень територі-
альної освіти (муніципальні, регіональні, націо-
нальні, міжнародні), рівень ефективності (ефек-
тивні, неефективні), галузеву приналежність 
(транспорт, енергетика тощо), особливості 
впливу (стримуючі та стимулюючі, прямого 
та непрямого впливу), місце виникнення (ендо-
генні та екзогенні). 

На наш погляд, найважливішою умовою 
розвитку розумних міст є інклюзивні інститути, 
які сприяють залученню громадян до проце-
сів розвитку міського середовища. Для більш 
детального розкриття інституційного середови-
ща розумних міст розглянемо детальніше фор-
мальні інститути цифровізації міського просто-
ру (табл. 1).

Інституційний механізм формування розум-
них міст включає правові, економічні, організа-
ційні форми на процеси цифровізації міського 
середовища. Одну з провідних ролей у про-
цесах цифровізації міського середовища віді-
грають державні та муніципальні структури, 
які здійснюють регулювання у сфері розвит-
ку цифрової економіки за допомогою прямих 
та непрямих методів. Наприклад, прямий вплив 
на процеси цифровізації може виявлятися 
у формі прямого бюджетного фінансування, 
освіти та використання позабюджетних коштів 
та фондів, субсидування певних проектів у галу-
зі розумного міста.

Висновки та пропозиції. Одним із перспек-
тивних напрямів розвитку сучасних міст є кон-
цепція розумного міста, технологічною базою 
розвитку якої є цифрові технології. Найважли-
вішим чинником успішної реалізації цієї концеп-
ції є інституціональний механізм формування 
розумного міста, що сприяє реалізації того чи 
іншого варіанта розвитку проектів у галузі циф-
ровізації міського середовища, залежно від від 
окремих характеристик інституційного середо-
вища тієї чи іншої території. 

Таблиця 1
формальні інститути розвитку розумних міст

Рівень тип впливу
Підтримуючий Стримуючий

Міжнародний – Міжнародні стандарти в галузі розвитку 
розумних міст.
– Міжнародні організації підтримки розвитку 
цифрових технологій.
– Інститути поширення знань та технологій.

– Санкції у сфері торгівлі високотехнологічною 
продукцією у сфері цифрових технологій.
– Обмеження з руху трудових, фінансових 
ресурсів.

Національний – Національні стандарти формування розумних 
міст.
– Державні програми розвитку цифрової 
економіки.
– Державно-приватне партнерство.
– Пільгове оподаткування компаній цифрового 
сектора економіки.– Інститути трансферу 
технологій.

– Неефективні норми правового забезпечення 
та законодавства, зокрема у сфері роботи 
з цифровими даними, інтелектуальної 
власністю.

Регіональний – Регіональні стратегії розвитку цифрової 
економіки та розумних міст.
– Регіональні інститути підтримки 
високотехнологічних компаній.

– Неефективні норми законодавства 
та правого забезпечення на регіональному 
рівні.

Джерело: узагальнено автором.
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Як показує досвід реалізації проектів у галу-
зі цифровізації міського середовища, одним із 
перспективних напрямів для підвищення ефек-
тивності проектів у галузі формування розум-
них міст є розвиток інклюзивних інститутів, 
які сприяють залученню населення у процеси 
ухвалення рішень у сфері розвитку міського 
середовища.
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dynnyk I. p. Organization of modern city management within the Smart City concept
The concept of Smart City development began to be actively discussed in the early 2000s. At 

this time, the first cities began to appear, and their development strategies were formed based on 
this concept. Today, the number of Smart Cities is actively growing and, according to research by 
McKinsey, their number will exceed 600 in the coming years.The popularity of this concept is growing 
due to the fact that it is based on the most modern trends of sustainable development of cities, and 
the successful practices of applying the Smart City concept become a model for the formation of the 
strategy of cities that are just starting this path.The first mentions of the Smart City concept in scien-
tific publications were related to the topic of digitization of various spheres of the city's life. However, 
nowadays, more and more attention is being paid in the world to the formation of an appropriate city 
management system, which makes it possible to make it Smart and to ensure the implementation 
of the city development strategy taking into account the Smart City concept.The article analyzes the 
international practice of forming and developing key smart cities. The main trends in the formation of 
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management systems were identified, and the main principles of the development of the city's strate-
gy were also formulated.The article found out that one of the promising directions of the development 
of modern cities is the concept of a smart city, the basis of which is the implementation of digital 
technologies. The study systematized institutions that influence the formation and development of 
smart cities based on such criteria as their place of origin, scale, level of formalization, degree of 
influence.It is shown that for the development of initiatives in the field of forming smart cities, inclu-
sive institutes that contribute to the involvement of the population in the processes of implementing 
projects of forming a smart urban environment are extremely important.The paper presents the insti-
tutional mechanism for the formation of smart cities, which demonstrates possible reasons for the 
ineffectiveness of projects in the field of digitalization of the urban environment and shows how the 
institutional environment affects the possibilities of implementing digitalization projects.

Key words: smart city, institutional mechanism, development, Smart City, city management, 
sustainable development of cities, world city rankings.


