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С
учасний світ характеризується безпрецедент-

ним доступом до інформації, новими техноло-

гіями, що розвиваються, та конвергенцією ін-

формаційних, енергетичних і транспортних мереж. На 

шляху розвитку «розумних» сталих міст важливо, щоб 

міста могли усвідомити й оцінити той етап переходу, 

на якому вони знаходяться в даний момент, з тим, щоб 

мати можливість зробити необхідні кроки для досяг-

нення подальшого прогресу. Крім того, важливо, щоб 

зацікавлені суб’єкти мали інструменти оцінювання ре-

зультатів впровадження різних проектів «розумних» 

сталих міст після їх запуску [4]. Однак не кожне місто 

має необхідну базу знань або певну стратегію для пе-

реходу до «розумного» сталого міста (РСМ).

З метою підтримки міст, особливо в країнах, що 

розвиваються, і країнах з перехідною економікою, 

для поліпшення їх сталого зростання з акцентом на 

більш прозоре та ефективне використанні ресурсів,  

у 2014 р. Європейською економічною комісією Орга-

нізації Об’єднаних Націй (ЄЕК ООН) – United Nations 

Economic Commission for Europe (UNECE) [9] у співп-

раці з Міжнародним союзом електрозв’язку (МСЕ) –  

International Telecommunication Union (ITU) [2; 3]  

розпочато проект «Об’єднані «розумні» міста»,  



390

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
 

 ІН
Ф

О
РМ

АЦ
ІЙ

Н
І Т

ЕХ
Н

О
Л

О
ГІ

Ї В
 Е

КО
Н

О
М

ІЦ
І

БІЗНЕСІНФОРМ № 5 ’2018
www.business-inform.net

в рам ках якого був розроблений набір показників 

«розумних» сталих міст (ПРСМ), або показників 

результативності діяльності (ПРД), спрямований на 

забезпечення глобального застосування даних показ-

ників для характеристики «розумності» міст [8]. 

Показники розроблено як інструмент оціню-

вання того, наскільки «розумним» і сталим є місто,  

а також як відправна точка для прийняття конкрет-

них рішень і проведення заходів задля підвищення 

рівня сталості міста. Вони забезпечують ідеальну 

базу статистичного оцінювання досягнутого прогре-

су в процесі переходу до «розумного» сталого міста. 

Ключові показники ефективності «розумних» 

сталих міст, розроблені ЄЕК ООН та МСЕ, корелю-

ють із показниками моніторингу досягнення Цілей 

сталого розвитку [5; 6] і завдяки цьому допоможуть 

містам оцінити результати своєї діяльності відповід-

но до Цілей сталого розвитку [7].

Метою статті є розроблення теоретико-мето-

дологічних засад побудови системи ключових ста-

тистичних показників ефективності «розумних» ста-

лих міст в Україні.

Н
еобхідність застосування в Україні ключових 

показників ефективності «розумних» сталих 

міст, розроблених Європейською економіч-

ною комісією (ЄЕК) ООН у співпраці з Міжнародним 

союзом електрозв’язку (МСЕ), зумовлена такими 

чинниками: 

 показники є інструментом оцінки резуль-

татів діяльності міста для того, щоб можна 

було рекомендувати конкретні заходи, які 

сприятимуть розвитку; 

 показники можна використовувати як ін-

струмент моніторингу прогресу міст на шля-

ху до їх сталого розвитку відповідно до Цілей 

сталого розвитку. Показники «розумних» 

сталих міст слід розглядати не як «засіб усу-

нення проблем», а як інструмент підтримки, 

який здатний допомогти містам у досягненні 

більш сталого і «розумного» зростання; 

 показники можуть бути використані містами 

України для участі в проекті «Об’єднані «ро-

зумні» міста» для складання профілів міст і 

надання їм підтримки ЄЕК ООН у поліпшен-

ні їх сталого розвитку.

Існує кілька переваг використання даного набо-

ру показників. 

По-перше, вони допомагають оцінити сильні  

й слабкі сторони міста. Аналізуючи результати ді-

яльності міста на основі запропонованих показників, 

легше зрозуміти, які області є найбільш важливими 

або в яких із них місто домагається успіхів. 

По-друге, їх можна використовувати для визна-

чення пріоритетів. Після виявлення сильних і слаб-

ких сторін міста показники дозволяють розставити 

пріоритети, тобто вибрати аспекти, найбільш важли-

ві для сталого розвитку міста, і визначити шляхи їх 

вирішення. 

Показники можна також розглядати як ефек-

тивний засіб моніторингу результатів діяльності міс-

та протягом певного періоду часу і/або після реаліза-

ції управлінських рішень.

Показники результативності діяльності засно-

вані на таких принципах:

 повнота: набір показників повинен охоплю-

вати всі аспекти РСМ, всебічно характеризу-

вати оцінюваний об’єкт, перш за все, функціо-

нування інформаційно-комунікаційних тех-

нологій (ІКТ) і їх вплив на сталий розвиток 

міст;

 сумісність: показники результативності ді-

яльності повинні визначатися таким чином, 

щоб можна було на науковій основі порівня-

ти дані різних міст у відповідності до різних 

етапів міського розвитку, тобто показники 

результативності діяльності повинні бути 

порівнянними в часі й просторі;

 доступність: показники результативності 

діяльності повинні бути кількісними, а ре-

троспективні та актуальні дані мають бути 

або легкодоступними, або легко збиратися;

 незалежність: показники результативності 

діяльності, які стосуються одного і того ж 

аспекту, повинні бути незалежними, тобто 

дублювання цих показників бажано уникати;

 простота: концепція кожного показника по-

винна бути простою і легкою для розуміння 

зацікавленими суб’єктами міста. Підрахунок 

суміжних даних також повинен залишатися 

простим і інтуїтивно зрозумілим;

 своєчасність: формування показників ре-

зультативності діяльності має бути пов’язано 

з виникаючими нагальними питаннями бу-

дівництва та розвитку РСМ.

П
ершим кроком у процесі використання по-

казників є оцінювання певного міста. Цей 

крок можна порівняти з установленням діа-

гнозу пацієнтові. Необхідно вивчити багато аспектів 

і зрозуміти місто в контексті його минулого розвитку 

та зовнішнього середовища.

Перелік показників «розумних» сталих міст 

ЄЕК ООН – МСЕ містить в загальній кількості 71 по-

казник [1].

Запропонований набір показників структурова-

ний у відповідності до таких розділів: область; тема; 

типологія (підтема, категорія).

Узагальнену схему структури показників «ро-

зумних» сталих міст ЄЕК ООН – МСЕ за основними 

розділами наведено на рис. 1.

Області є більш загальними структурними еле-

ментами, які є основою для набору показників. Вони 

відповідають трьом основним компонентам сталості: 
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Групування показників «розумних» сталих міст ЄЕК ООН – МСЕ
за основними розділами
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Рис. 1. Узагальнена схема структури показників «розумних» сталих міст ЄЕК ООН – МСЕ за основними розділами

Джерело: авторська розробка за [1].

економіці, навколишньому середовищу, а також су-

спільству і культурі.

Тема вказує на групу конкретних показників, 

які описують область потенційного розвитку. Кожен 

показник закріплений за однією темою. Деякі теми 

включають в себе підтеми, які можуть розглядатися 

як ключові слова, більш повно визначають характер 

показників. 

Типологія показників вказує на сферу застосу-

вання самого показника. 

На рис. 2 представлено деталізацію області 

«Економіка» за темами, підтемами та ключовими по-

казниками ефективності «розумних» сталих міст. 

Область «Економіка» включає такі теми та під-

теми:

 ІКТ (підтеми: інфраструктура ІКТ; вода та са-

нітарія; дренаж; постачання електроенергії; 

транспорт; державний сектор); 

 продуктивність (підтеми: інновації; зайня-

тість);

 інфраструктура (підтеми: вода та санітарія; 

відходи; постачання електроенергії; тран-

спорт; будівлі; міське планування).

Деталізацію області «Навколишнє середовище» 

за темами, підтемами та ключовими показниками 

ефективності «розумних» сталих міст наведено на 

рис. 3.

Область «Навколишнє середовище» включає 

такі теми:

 навколишнє середовище (підтеми: якість по-

вітря; вода та санітарія; відходи; якість на-

вколишнього середовища; громадські місця 

та природа); 

 енергетика (підтеми: енергетика).

Деталізацію області «Суспільство та культура» 

за темами, підтемами та ключовими показниками 

ефективності «розумних» сталих міст наведено на 

рис. 4.

Область «Суспільство та культура» включає 

такі теми:

 освіта, охорона здоров’я та культура (підте-

ми: освіта; здоров’я; культура);

 безпека, житло та соціальна інтеграція (під-

теми: житло; соціальна інтеграція; безпека; 

продовольча безпека).

Виходячи з області, теми і типології, кожному 

показнику присвоюється код, надається визначення, 

в якому йдеться про те, що він описує, а також одини-

ця вимірювання.

Для кожного показника необхідно скласти опис 

відповідно до таких параметрів:

 назва показника;

 номер показника відповідно до Методології 

збору даних для визначення ключових по-

казників ефективності розумних сталих міст 

ЄЕК ООН – МСЕ [1];

 область розвитку;

 тема;

 підтема (типологія, категорія);

 тип (основний або додатковий);

 тип («розумний», структурний або сталий);

 визначення/опис показника;

 методологія розрахунку;

 одиниця виміру;

 довідкові документи для визначення показ-

ника.

Також слід навести обґрунтування, інтерпрета-

цію та висвітлити актуальність застосування кожно-

го показника, зазначити джерела даних або відповід-

ні бази даних для формування інформаційної бази та 

здійснення відповідних розрахунків.

У табл. 1 наведено приклад ідентифікації показ-

ника «Відсоток учнів з доступом до ІКТ у навчальних 

закладах» за категорією «Освіта» за темою «Освіта, 

охорона здоров’я та культура» області «Суспільство 

та культура».
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Доступ домогосподарств до Інтернету
Фіксований широкосмуговий зв'язок
Бездротовий широкосмуговий зв'язок
Бездротове широкосмугове охоплення
Наявність WIFI в громадських місцях

«Розумні» лічильники води
Моніторинг водопостачання, контрольованого ІКТ 

Моніторинг систем дренажу/стічних вод,
контрольованих ІКТ

«Розумні» електричні лічильники
Моніторинг електропостачання, контрольованого ІКТ
Можливості реагування на попит на електроенергію

Динамічна інформація щодо громадського транспорту
Моніторинг руху
«Розумне» регулювання перехресть

Відкриті дані
Електронний уряд (e-Government)
Електронна закупівля у державному секторі

Витрати на НДДКР
Патенти
Малі та середні підприємства

Рівень безробіття
Рівень безробіття серед молоді
Зайнятість у туризмі
Зайнятість у сфері ІКТ

Основні джерела водопостачання
Безпечна питна вода
Втрати води в системі розподілу
Збір стічних вод
Санітарія побутового призначення

Збір твердих відходів 

Частота відключення електроенергії
Час відключення електроенергії
Доступ до електроенергії

Громадська транспортна мережа
Доступ до мережі громадського транспорту
Велосипедна мережа
Охоплення транспортною мережею
Індекс тривалості користування транспортом (поїздки)
Велосипеди спільного користування 
Транспортні засоби спільного користування
Пасажирські транспортні засоби з низьким рівнем
викидів вуглецю

Сталість громадського будівництва
Інтегровані ІКТ системи управління будівлями
у громадських будівлях 

Пішохідна інфраструктура
Міський розвиток та територіальне планування

Інфраструктура 
ІКТ

Вода та санітарія

Дренаж

Постачання
електроенергії

Постачання
електроенергії

Транспорт

Транспорт

Державний сектор

Інновації

Зайнятість

Вода та санітарія

Відходи

Будівлі

Міське планування
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Рис. 2. Деталізація області «Економіка» за темами, підтемами та ключовими показниками ефективності 

«розумних» сталих міст

Джерело: авторська розробка за [1].
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Забруднення повітря
Викиди парникових газів

Якість питної води
Споживання води
Споживання прісної води
Очищення стічних вод

Переробка твердих відходів
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Рис. 3. Деталізація області «Навколишнє середовище» за темами, підтемами та ключовими показниками 

ефективності «розумних» сталих міст

Джерело: авторська розробка за [1].

Навички ІКТ визначають ефективне викорис-

тання ІКТ та з 2018 р. включені до субіндексу «прак-

тичних навичок в області ІКТ» індексу розвитку ІКТ –  

IDI-2018 [4]. Відсутність таких навичок залишається 

одним із основних бар’єрів, що заважає людям, зокрема 

жінкам і вразливим групам населення, користуватися 

потенціалом інформаційних та комунікаційних техно-

логій. Цей показник допоможе встановити зв’язок між 

використанням і впливом ІКТ на розвиток, а також до-

поможе вимірювати та відстежувати рівень володіння 

навичками ІКТ різними користувачами.

ІКТ-навички можна оцінювати на основі враху-

вання тих користувачів, хто має підключення до Ін-

тернету, комп’ютерні лабораторії, модулі ІКТ, корис-

тується дистанційним навчанням тощо.

Охоплення показника передбачає збір даних 

як з державних, так і з приватних шкіл, а також ре-

лігійних і домашніх шкіл, які відповідають визначе-

ним державним стандартам. Вважається позитивним 

збільшення значення показника та прискорення тен-

денції зростання.

Джерела даних / відповідні бази даних: дані 

можуть бути зібрані місцевими шкільними радами / 

органами влади або регіональними / національними 

закладами освіти або через опитування.

ВИСНОВКИ

Багато міст світу користуються можливостя-

ми та перевагами «відкритих» даних, доступних для 

громадськості, а також використовують статистичні 

показники для прискорення розвитку «розумних» 

сталих міст [3]. 

Пропонується для обговорення, впровадження 

та використання двох типів показників ефективності 

«розумних» сталих міст в Україні:

 основних показників, які можуть використо-

вуватися всіма містами та будуть включені  

в основний текст міжнародного стандарту;

 додаткових показників, які можуть вико-

ристовуватися деякими містами залежно від 

їх географічного положення, економічного 

потенціалу, тенденцій зміни чисельності на-

селення і т. ін. Крім того, деякі додаткові 

показники дуже «розумні», і їх доцільно ви-

користовувати «розумнішим» містам. Ці по-

казники є факультативними, особливо для 

самоаналізу, і будуть включені в додаток до 

міжнародного стандарту, що не носить нор-

мативного характеру.                  
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Рис. 4. Деталізація області «Суспільство та культура» за темами, підтемами та ключовими показниками 

ефективності «розумних» сталих міст
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Таблиця 1

Ключові показники ефективності розумних сталих міст за темою «Суспільство та культура» / Освіта, охорона 

здоров’я та культура / Освіта – Доступ учнів до ІКТ

Характеристика Опис (англійською) Опис (українською)

Область Society and Culture Суспільство та культура

Тема Education, Health and Culture Освіта, охорона здоров’я та культура

Типологія (категорія) Education Освіта

Назва показника Student ICT Access Доступ учнів до ІКТ

№ показника SC: EH: ED:1C SC: EH: ED:1C

Тип Core Основний

Тип Smart Розумний

Визначення / опис Percentage of students with classroom access  
to ICT facilities

Відсоток учнів з доступом до ІКТ у навчальних 
закладах

Методологія

Calculate as:  
Numerator: Students with classroom access  
to ICT facilities Denominator:  
Total number of students enrolled in schools 
Multiply by 100

Розраховується:  
Чисельник: Кількість учнів з доступом до 
предметів ІКТ в аудиторії  
Знаменник: Загальна кількість учнів, які навча-
ються у школах  
Помножити на 100

Одиниця виміру Percentage %

Довідкові документи 

SDG Indicator 4.4.1: Percentage of youth/
adults with information and communication 
technology (ICT) skill by type of skill [6].  
SDG Indicator 4.a.1: Proportion of schools 
with access to: (b) the Internet for pedagogical 
purposes; (c) computers for pedagogical 
purposes [6].  
SDG Target 5.B: Enhance the use of enabling 
technology, in particular information and 
communications technology, to promote the 
empowerment of women

Індикатор SDG 4.4.1: Відсоток молоді та до-
рослих, які володіють інформаційними та 
комунікаційними технологіями (ІКТ) за типами 
навичок [6].  
Індикатор SDG 4.a.1: Частка шкіл, які мають до-
ступ до: (б) Інтернету для педагогічних цілей; 
(в) комп’ютерів для педагогічних цілей [6].  
SDG Задача 5.B: Сприяти розширенню мож ли- 
 востей жінок шляхом використання техноло-

гій, зокрема інформаційно-комунікаційних 
технологій [7]

sion. URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N15/285/73/PDF/N1528573.pdf?OpenElement

8. The UNECE–ITU Smart Sustainable Cities Indicators. 
Economic Commission for Europe. Committee on Housing and 
Land Management. Seventy-sixth session. Geneva, 14–15 De-
cember 2015 / UNECE. URL: http://www.unece.org/fileadmin/
DAM/hlm/projects/SMART_CITIES/ECE_ HBP_2015_4.pdf

9. UNECE (United Nations Economic Commission for Eu-
rope). URL: https://www.unece.org/info/ece-homepage.html
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