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процесів,
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потребує

систематизованого наукового аналізу та теоретичного підкріплення. Саме в
умовах

інформаційних

технологій з’явився

феномен

«smart

city».

Впровадження «smart»-технологій в життєдіяльність суспільства кардинально
змінили світосприйняття за короткий період, тому зросла необхідність у
дослідженні

теоретичних

аспектів для

становлення цілісної

концепції

розуміння та сприйняття даного явища.
Здійснивши аналіз наукової літератури стало очевидно, що на сьогодні
не
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та

соціальних аспектів в «smart city». Вченими обґрунтовано, що виникнення
даного поняття має тісний зв’язок з визначенням «smart community», тобто
«розумне співтовариство», етимологія якого починається з 1993 року в
Кремнієвій долині («Silicon Valley») штату Каліфорнія, США.
Термін «smart city» пов’язують з «розумним зростанням», що
сформовано за критеріями «нового урбанізму». Зазвичай дану гіпотезу
розглядають

як

перепланування

та

розвиток

еколого-економічного

містобудування для формування сприятливого становища життєдіяльності
громади.

Поняття

також

суміжне

із

визначенням

«intelligent

city»

(«інтелектуальне місто»). Як зазначають T. Nam і T. Pardo [3], що термін

«розумний» є більш зручним і зрозумілим для користувача, ніж більш
елітарний термін «інтелектуальний». Ця інтерпретація свідчить, що термін
«розумне місто» є більш широким, ніж «інтелектуальне місто», і «розумність»
реалізується лише тоді, коли система адаптується до потреб користувача.
Слід зазначити, що саме Європейський Союз став новатором
трансформаційних процесів у містах. На офіційній веб-сторінці Європейської
статистики [1], у 2009 році Європейським Союзом було укладено Промислову
ініціативу щодо «розумних міст та спільнот» (Smart Cities and Communities
Industrial Initiative), яка була ініційована 21 червня 2011 року, що стало однією
із перших ініціатив щодо впровадження «smart»-технологій в систему
управління

містом.

Наступним

кроком

стала

взаємодія

країн-членів

Європейського Союзу у рамках Європейського інноваційного партнерства
щодо «розумних міст та спільнот» (the European Innovation Partnership for Smart
Cities and Communities) у липні 2012 року на основі принципів Промислової
ініціативи Європейського Союзу щодо розвитку інформаційно-комунікаційних
технологій. У січні 2013 року прийнято Пакет енергоефективних та екологічних
стандартів для транспортних засобів (Сіеаn power for transport package).
Слушно, що концепцію «smart-міста» вже не можливо розглядати лише
як ІТ-систему, яка поєднує інтегровані компоненти та обчислювальні технології
для служб інфраструктури, за сучасних умов це є шлях до формування нового
інформаційного суспільства та соціального простору, що передбачає поєднання
в собі нових стратегічних підходів до публічного управління та спонукання
жителів до формування нового, більш якісного рівня життя у місті.
Основні

особливості

та

чинники

«розумного

міста»,

визначені

П. Джиффінджером та висвітлені в європейському проекті «European Smart
Cities» [2], за якими проводитимуть моніторинг у 70-и середніх містах Європи
та визначатимуть перспективи до їхнього розвитку. До основних характеристик
відносяться:

«smart

economy»,

«smart

people»,

«smart

living»,

«smart

governance», «smart mobility», «smart environment». Вони мають реальний вплив
на його розвиток та процеси реалізації в багатьох напрямах діяльності. За

допомогою

«розумної

економіки»

можливе

підвищення

рівня

конкурентоспроможності міста шляхом сприяння розвитку бізнес-проектів,
коворкінг-центрів та інфраструктури міста для поширення інформації щодо
економічного

становища.

Також

є

можливість

збільшити

доступність

інтелектуальних ресурсів, створити систему безперервної освіти, збільшити
доступ до професійної підготовки для різних груп суспільства, використовуючи
механізм «розумні працівники». Можна модернізувати послуги громадського
транспорту, розширити доступ до високоякісної міської інфраструктури і
використовувати інформаційні та комунікаційні технології для розширення зон
wi-fi, а також оптимізувати механізми діяльності сучасної енергосистеми,
будівництва споруд, будівель, зелених зон, оновити систему водопостачання та
каналізації. Усі ці складові передбачають не тільки модернізацію та
оптимізацію системи управління містом, а й посилюють діяльність органів
публічної влади та формування нової якості відносин між громадою та
місцевою владою, що призводить до зміни пріоритетів, системи цілей, завдань,
способів їх рішення.
Очевидно, що процеси належного впровадження «smart»-технологій
завбачають ефективне використання інтелектуальної автоматизованої системи
управління у діяльності органів місцевого самоврядування. Завдяки постійному
моніторингу органи публічної влади мають можливість своєчасно визначати
проблемні аспекти, здійснювати аналіз та оптимізувати умови діяльності та
життя громадян.
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