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школьний О. О. Розвиток «інтелектуальних» технологій як чинник конкурентоспроможності міста
За результатами дослідження встановлено, що одним з напрямів вирішення міських проблем є використання «інтелектуальних» технологій. 
Залучення проектів, спрямованих на розвиток smart-міста, сприяє досягненню ефективного управління економічними ресурсами, інноваційному 
розвитку та поліпшенню добробуту населення. Динамічність «інтелектуальних» міст, оцінена на основі показників розвитку економіки, люд-
ського капіталу, технологічного забезпечення, охорони довкілля, міжнародного визнання, соціальної згуртованості, транспортного забезпечен-
ня, регуляторних механізмів, міського планування та публічного адміністрування, є передумовою формування глобальних конкурентних переваг. 
Функціональні сфери проекту smart-місто проаналізовано з огляду на розвиток енергетики, транспорту, водопостачання, житлового фонду,  
а також системи врядування. На прикладі Гамбурзької метрополії проілюстровано можливості зміцнення конкурентних переваг за рахунок «ін-
телектуальних» логістичних рішень. Виявлено необхідність використання передового світового досвіду розвитку smart-міст з метою підвищен-
ня рівня глобальної конкурентоспроможності вітчизняної економіки.
Ключові слова: «інтелектуальні» технології, smart-місто, глобальні конкурентні переваги.
Рис.: 1. Табл.: 3. Бібл.: 14. 
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Школьный А. А. Развитие «интеллектуальных» технологий  

как фактор конкурентоспособности города
В результате исследований установлено, что одним из направлений 
решения проблем города является использование «интеллектуаль-
ных» технологий. Привлечение проектов, направленных на развитие 
smart-города, содействует достижению эффективного управления 
экономическими ресурсами, инновационному развитию и улучшению 
благосостояния населения. Динамичность «интеллектуальных» горо-
дов, при оценке которой использовались показатели развития эконо-
мики, человеческого капитала, технологического обеспечения, охраны 
окружающей среды, международного признания, социальной сплочен-
ности, транспортного обеспечения, регуляторных механизмов, го-
родского планирования и публичного администрирования, является 
предпосылкой формирования глобальных конкурентных преимуществ. 
Функциональные сферы проекта smart-город проанализированы с ак-
центом на развитие энергетики, транспорта, водоснабжения, жи-
лищного фонда, а также системы местного управления. На примере 
Гамбургской метрополии проиллюстрированы возможности укрепле-
ния конкурентных преимуществ за счет «интеллектуальных» логи-
стических решений. Выявлена необходимость использования передово-
го мирового опыта развития smart-городов с целью повышения уровня 
глобальной конкурентоспособности отечественной экономики.
Ключевые слова: «интеллектуальные» технологии, smart-город, гло-
бальные конкурентные преимущества.
Рис.: 1. Табл.: 3. Библ.: 14. 
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Shkolnyi O. O. The Development of «Smart» Technologies as a Factor  

in the Competitiveness of City
Results of research prove that use of «smart» technologies is one of the ways 
to solve the problems of city. The involvement of projects, which are aimed 
at the smart city development, contributes to achieving the effective man-
agement of economic resources, innovation development, and improvement 
of the well-being of population. The dynamic nature of «smart» cities that 
has been evaluated using the indicators of economic development, human 
capital, technological support, environmental protection, international rec-
ognition, social cohesion, transport service, regulatory mechanisms, urban 
planning and public administration is a prerequisite for developing the global 
competitive advantages. The functional spheres of the smart city project have 
been analyzed with emphasis on energy, transport, water supply, housing 
and the local government system. The example of the Metropolregion Ham-
burg illustrates the possibilities of strengthening competitive advantages 
through the «smart» logistics solutions. The need to harness the best global 
experience in the development of smart cities in order to enhance the global 
competitiveness of the domestic economy has been identified.

Keywords: «smart» technologies, smart city, global competitive advantages.
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Орієнтація на розвиток суспільства, що базуєть-
ся на економіці знань, вимагає якісних техноло-
гічних змін. Поряд із матеріальною інфраструк-

турою важливо забезпечити оптимальні та оперативні 
управлінські рішення. При цьому економічне зростання 
та інноваційний поступ значною мірою визначаються 
розвитком міст, які мають суттєвий вплив на конкурен-

тоспроможність відповідних регіонів і країн та є каталі-
заторами науково-технічного прогресу. 

Поряд з цим, економічна діяльність міст є при-
чиною загострення проблем бюджетних обмежень, 
безпрецедентної урбанізації та нерівномірної щільнос-
ті розподілу населення, бідності, нераціонального ви-
користання економічних ресурсів, розширення міської 
території за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення, а також негативного впливу на навколиш-
нє природне середовище. Важливість вирішення цих 
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проблем зумовлює необхідність вирішення завдань, які 
необхідно розв’язати міським службам.

Вивченню проблем використання «інтелектуаль-
них» технологій та розвитку економіки міста присвя-
чено праці багатьох науковців. О. П. Косенко, І. В. До-
лина та П. Г. Перерва зазначають, що для інноваційно-
інтелектуальних технологій притаманні ознаки науко-
ємності; системності; фізичного та математичного мо-
делювання; комп’ютерного технологічного середовища 
та автоматизації етапів розробки і реалізації; стійкості 
та надійності; екологічної чистоти [1, с. 35]. Застосуван-
ня «інтелектуальних» технологій значною мірою умож-
ливлюється в межах smart-формувань.

В. Г. Воронкова, Т. П. Романенко та Р. Андрюкайте-
не зауважують, що smart-суспільство базується на роз-
витку суспільства знань, цифрових технологій та циф-
рового суспільства [2, с. 19]. Аналізуючи переваги smart-
технологій, О. О. Соколовська виділяє такі можливості 
застосування високотехнологічних послуг [3]: 
 відображення цифрових моделей місцевості; 
 формування буферних зон навколо зазначених 

на цифровій карті об’єктів;
 вимірювання відстаней та площ; 
 здійснення статистичного аналізу даних за пев-

ними об’єктами; 
 отримання адресної інформації; 
 відбір об’єктів надання адміністративних по-

слуг; 
 формування оптимальних варіантів маршрутів 

прямування до певних об’єктів;
 вибір цільових об’єктів і отримання відповідної 

інформації та документів; 
 поширення статистичних даних з метою інфор-

мування населення; 
 оприлюднення звітних матеріалів.

Зі збільшенням товарної маси та підвищенням рів-
ня складності послуг, які надає місто, для органів місь-
кої влади важливо здійснювати моніторинг ефектив-
ності послуг і вчасно реагувати на запити жителів і від-
відувачів. Н. Е. Кунанець, Р. М. Небесний, О. В. Мацюк, 
розглядаючи особливості формування цілей соціальних 
складових у проекті smart-місто, зосереджують увагу на 
соціокомунікаційних аспектах, зокрема на забезпеченні 
відкритого доступу до інформації та відкритості влади 
[4]. Поряд з цим, недостатній рівень застосування «ін-
телектуальних» технологій у вітчизняній практиці ви-
магає подальших досліджень.

Метою статті є аналіз процесів розвитку «інте-
лектуальних» технологій та їх впливу на конкуренто-
спроможність міст.

Одним з напрямів вирішення міських проблем-
них питань є залучення трансформаційних вла-
стивостей інформаційних технологій у різних 

сферах економічної та соціальної діяльності, зокрема у 
створенні «інтелектуального» середовища в рамках ад-
міністративних структур, підприємств оптової та роз-
дрібної торгівлі, установ охорони здоров’я, будівель, 
технологічних потужностей тощо. Існуючі дефініції тер-
міна smart-місто тісно пов’язані мобільністю та засто-

суванням інформаційно-комунікаційних технологій [5,  
с. 21]. Поряд з цим, характерною рисою «інтелектуаль-
них» міст є їх динамічність, що має суттєвий вплив на 
конкурентні позиції. Серед найбільш динамічних міст 
світу слід виділити Нью-Йорк, Лондон і Париж (табл. 1).  
Оцінку здійснено за 100-бальною шкалою на основі рів-
ня показників розвитку економіки, людського капіталу, 
технологій, охорони навколишнього природного серед-
овища, міжнародного визнання, соціальної згуртова-
ності громад, транспортного забезпечення, муніципаль-
них регуляторних механізмів, міського планування та 
публічного адміністрування.

таблиця 1

Оцінка розвитку міст світу за індексом динамічності IESE

Ранг 2015 р. 2016 р. 2017 р.

1 Лондон Нью-Йорк Нью-Йорк

2 Нью-Йорк Лондон Лондон

3 Сеул Париж Париж

4 Париж Сан-
Франциско Бостон

5 Амстердам Бостон Сан-Франциско

6 Відень Амстердам Вашингтон, 
округ Колумбія

7 Токіо Чикаго Сеул

8 Женева Сеул Токіо

9 Сінгапур Женева Берлін

10 Мюнхен Сідней Амстердам

Джерело: складено за [6].

Інноваційні рішення у сфері муніципального розви-
тку Нью-Йорка (система MODA, технології BigBelly 
та Watson Health) забезпечують місту лідируючі 

позиції за розвитком smart-технологій. У британській 
столиці відкрита система Transport of London формує 
передумови моніторингу руху громадського транспор-
ту з метою запобігання збоїв та заторів [7]. Створення 
комфортного бізнес-середовища в цих містах сприяє 
підтримці їх глобальних конкурентних переваг.

Проекти smart-міст спрямовані на підвищення 
рівня ефективності управління наявними ресурсами, 
поліпшення якості послуг і розширення їх асортименту, 
модернізацію застарілої інфраструктури, а також підви-
щення рівня глобальної конкурентоспроможності. При 
цьому до управління ключовими сферами життєдіяль-
ності міст залучають можливості всеосяжного Інтерне-
ту та інформаційно-комунікаційних технологій. Поряд з 
цим, «інтелектуальним» містам притаманні не лише но-
ваторські рішення, але й діалог із містянами, коли циф-
рові технології забезпечують здійснення комутативних 
зв’язків з метою ефективного використання наявних 
ресурсів, інноваційного розвитку та підвищення життє-
вого рівня населення (рис. 1).

 Комунікації створюють передумови для відкрито-
го діалогу між жителями та муніципальними установа-
ми для досягнення стратегічних цілей підвищення рівня 
добробуту. Smart-місто шляхом сучасних технологій 
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та розвитку економіки знань сприяє вдосконаленню 
механізмів міської логістики та ризик-менеджменту. 
Специфічні технології таких міст підтримуються без-
провідними сенсорними мережами та вузлами. Smart-
транспорт передбачає використання «інтелектуальних» 
транспортних систем, ефективних систем оплати за 
користування інфраструктурою, smart-паркувань, опе-
ративних інформаційних повідомлень городянам, екс-
плуатацію автомобілів з низьким рівнем викидів та еко-
логічного громадського транспорту (табл. 2).

Необхідність досягнення цілей програми «Horizon 
2020» вимагає заходів щодо розвитку кіберміст. У 2014 р.  
було утворено Європейське інноваційне партнерство 
розвитку розумних міст та громад EIP-SCC, серед за-
вдань якого – впровадження інновацій, підвищення 
ефективності використання енергоресурсів, викори-
стання технологій оптимізації транспортних рішень, 

залучення інноваційних і комунікаційних технологій. 
Серед успішних європейських smart-міст слід вказати 
Копенгаген, Стокгольм, Амстердам, Відень, Париж, Бер-
лін, Лондон та Барселону [10, с. 143]. Оцінку параметрів 
smart-міст у країнах Європейського Союзу у 2014 р. ві-
дображено в табл. 3. При цьому за результатами рей-
тингу Гамбург посідає 8 місце. 

Гамбурзька метрополія знаходиться на перетині ло-
гістичних товаропотоків у Європі та бере активну 
участь у глобалізаційних процесах. У 2015 р. у порту 

Гамбурга було оброблено 137,8 млн тонн морських ван-
тажів, з них 90,6 млн тонн – у контейнерах,14 млн тонн –  
у рідкому стані, 9,2 млн тонн – агропродовольчої про-
дукції. Серед найпотужніших торговельних партнерів 
(у контейнерних перевезеннях) можна виділити: Китай, 
Сінгапур, Росію, Фінляндію, Сполучені Штати, Республі-
ку Корею, Малайзію, Швецію, Польщу та Індію [12]. 

У метрополії функціонує значна кількість міжна-
родних логістичних фірм. Порт міста пов’язаний з ін-
шими регіонами розгалуженою мережею автомобільних 
і залізничних шляхів. Однак нарощування портової по-
тужності не можна здійснювати екстенсивним шляхом. 
Збільшення контейнерної пропускної спроможності 
можливе завдяки інноваційним рішенням. 

Гамбург прагне підвищити рівень ефективності 
використання ресурсів та забезпечити належну безпеку 
життєдіяльності. У грудні 2013 р. між міською адміні-
страцією та компанією Cisco було досягнуто домовле-
ності про втілення в життя пілотних проектів у сферах 
розвитку «інтелектуального» дорожнього руху, «ро-
зумного» вуличного освітлення, встановлення smart-
датчиків на об’єктах інфраструктури, а також удоско-
налення послуг для жителів міста. Експлуатація мережі 
датчиків та систем моніторингу сприяє уникненню про-
явів неефективності роботи організацій інфраструкту-
ри. У результаті оцифровувальних заходів Гамбург змо-
же стати взірцевим smart-містом. 

Smart-
економіка

Smart-
врядування

Smart-
спосіб
життя

Smart-
мобільність

Smart-
навколишнє
середовище

Smart-
люди

Рис. 1. Елементи моделі smart-міста [8]

таблиця 2

Функціональні сфери проекту Smart-місто

Smart- енергетика Smart- транспорт Smart-
водопостачання

Smart-система  
врядування

Smart- житловий 
фонд

Smart- лічильники спо-
живання енергії

Smart- транспортні 
системи

Smart- лічильники  
водопостачання

Smart-відеоспосте-
реження та безпека

Інтегрована 
автоматизація

Управління кінцевим 
споживанням

Системи оплати 
за користування 
інфраструктурою 

Контроль за водоспо-
живанням Smart-освітлення Віддалене управління 

житлом і квартирою

Інфраструктура  
електротранспорту Smart- паркування Виявлення витоків Smart-система 

утилізації відходів Smart- пристрої

Інтеграція розподіле-
ної генерації

Інформаційні повідом-
лення городянам

Управління надзви-
чайними ситуаціями

Управління земле-
користуванням та за-
будовою міста

Smart-ІТ-сервіси

Когенерація Автомобілі з низьким 
рівнем викидів Зниження рівня втрат Ефективні лікарні Енергоефективне про-

ектування будівель

Відновна генерація Екологічний громадсь-
кий транспорт

Інноваційні методи 
очистки Соціальні сервіси

Енергоефективна 
реставрація старих 
будівель

Джерело: складено за [9].
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Неподалік від міста розміщений аеропорт, спро-
можний забезпечувати перевезення вантажів за широ-
ким діапазоном номенклатури. Авіаційний спосіб тран-
спортування вантажів та перевезення пасажирів через 
аеропорт Гамбурга створює додаткові передумови роз-
витку сфери логістики та застосування цифрових тех-
нологій. Експлуатація цифрових платформ вносить кар-
динальні зміни в управлінські підходи, які передбачають 
втілення в життя логістичних стратегій. 

Модель цифрового міста підтримується геоін-
формаційними технологіями, «інтелектуальною» тран-
спортною системою, а також електронними системами 
в інших сферах. Серед проектів моделі «розумного міс-
та» Гамбурга слід виділити інноваційну систему розви-
тку вуличного руху; формування «розумної» портової 
інфраструктури, монтаж «розумного» вуличного освіт-
лення; надання інноваційних адміністративних послуг. 

Основою економіки м. Гамбург є портовий комп-
лекс. Поряд з економічними проблемами, які тут необ-
хідно вирішувати, слід ураховувати й природоохоронні. 
Негативні впливи атмосферних викидів, забруднення та 
шуму будуть контролюватися за допомогою датчиків та 
відеокамер. Утілення в життя моделі smart-порту забез-
печить вищий рівень логістичного обслуговування.

У контексті проекту HafenCity передбачено захо-
ди щодо зменшення щільності транспортних потоків, 
збільшення питомої частки альтернативних видів тран-
спорту, а також спорудження smart-будівель, спромож-
них знизити негативний антропогенний вплив. Прин-
ципи розумної логістика поширюються також на сфери 
комунального обслуговування, освіти, охорони здоров’я 
та громадської безпеки. 

Наразі, за оцінкою Juniper Research Ltd, глобальні 
конкурентні позиції у розвитку «інтелектуальних» тех-
нологій утримують Сінгапур, Барселона, Лондон, Сан-
Франциско та Осло [13]. 

Серед smart-міст провідні позиції займає Сінга-
пур. Smart-технології цього міста на основі оперативної 
обробки значних обсягів інформації сприяють злаго-
дженій роботі міських систем. За допомогою програми 
«Virtual Singapore» та сенсорів здійснюється моніторинг 
значних масивів даних з метою оперативного управлін-
ня міськими процесами (паркування, освітлення, утилі-
зація відходів, робота установ охорони здоров’я, логіс-
тика, транспортне забезпечення та ін.). 

Незважаючи на вплив чинників глобальної еконо-
мічної кризи, у Барселоні прагнуть здійснювати пошук 
шляхів розвитку міської інфраструктури та створення 
нових робочих місць. Поряд зі smart-паркуванням та 
регулюванням транспортних потоків, тут успішно вті-
люють в життя програми економії енергоресурсів. За-
стосування сонячних батарей підтримує безперервне 
постачання містян гарячою водою. За допомогою smart-
технологій м. Лондон успішно здійснює заходи щодо ви-
користання відновних джерел енергії, а також вирішує 
проблеми транспортних скупчень та викидів шкідливих 
речовин за умов розширення міської території та збіль-
шення кількості населення. У Сан-Франциско, місті на 
пагорбах, інноваційні технології допомагають оптимі-
зувати транспортні потоки та збільшувати обсяги вико-
ристання «чистих» енергоносіїв. Сучасні технології в м. 
Осло сприяють регулюванню інтенсивності вуличного 
освітлення, а також використанню побутових і промис-
лових відходів для виробництва енергоресурсів.

Інноваційні зміни та залучення цифрових техноло-
гій у логістиці можуть сприяти розвитку «інтелек-
туальних» міст в Україні. Зокрема концепція «Київ 

СМАРТ СІТІ 2020» передбачає передумови для еволю-
ції столиці України за умов поєднання технологічних 
досягнень та залучення громадян до інноваційних про-
цесів [14]. Досягнення поставлених цілей можливе за 
активної співпраці представників ділових і адміністра-
тивних кіл з метою підвищення якості життя.

таблиця 3

Оцінка параметрів європейських smart-міст (2014 р.) 

Місто Загальний 
ранг

Зокрема ранги за рівнями

економіки

етану  
навколиш-
нього сере-

довища

адміністра- 
тивного  

регулювання

життєвого 
рівня мобільності людського 

розвитку

Копенгаген 1 7 1 7 2 4 1

Амстердам 2 6 4 9 4 1 2

Відень 3 4 6 3 1 6 7

Барселона 4 5 5 5 6 3 5

Париж 5 3 7 8 9 2 4

Стокгольм 6 8 2 4 7 7 6

Лондон 7 1 10 2 10 10 3

Гамбург 8 8 3 10 3 5 8

Берлін 9 2 8 6 5 8 10

Гельсінкі 10 10 9 1 8 9 9

Джерело: складено за [11].
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ВИСНОВКИ
Отже, наявність зовнішніх ефектів та вплив гло-

бальної ринкової кон’юнктури зумовлюють необхідність 
залучення «інтелектуальних» технологій у економічній 
та соціальній сферах міст, що є передумовою нагрома-
дження унікальних стратегічних ресурсів підтримки 
конкурентних переваг. Необхідність розвитку міської 
інфраструктури в Україні визначає потребу в залученні 
передового світового досвіду.

У подальших дослідженням важливо ідентифіку-
вати оптимальні параметри моделей smart-міст, які мо-
жуть бути рекомендовані для застосування у вітчизня-
ній практиці.                     
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