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Що маємо зараз

• 3, 5 мільярда осіб (50%) — живе у містах

• До 2030 року - 60 % населення житиме у міських районах

• Найближчі 10 років 95% зростання міст за рахунок країн, 
що розвиваються

• Невпинно зростає число жителів нетрів. Сьогодні їх 829 • Невпинно зростає число жителів нетрів. Сьогодні їх 829 
мільйонів осіб 

• Джерело: Конференція ООН зі сталого розвитку “Ріо+20”, 20-22 червня 2012 року



Виклики XXI століття

• Загальна площа міст світу складає всього лише 2% 
суші Землі, проте на них припадає 60-80%
споживання енергії і 75% викидів вуглекислого газу

• Стрімкі темпи урбанізації негативно впливають на 
запаси прісної води, роботу каналізаційних систем, 
середовище проживання і системи громадської 
охорони здоров’я

• Відносно висока щільність міст може сприяти 
підвищенню ефективності економіки і 
впровадження технологічних інновацій при 
одночасному скороченні споживання ресурсів та 
енергії



Що таке SMART CITY

Розумне місто:

- Розумна 
економіка

- Розумне 
врядування

- Розумна 
мобільність

- Розумне 
довкілля

- Розумні 
люди

- Хороше 
життя



Яке місто розумне?

• Інвестиції в людський і соціальний 
капітал

• Інвестиції в транспортну систему та 
комунікаційну інфраструктурукомунікаційну інфраструктуру

• Сталий економічний розвиток

• Висока якість життя

• Розумне управління природними 
ресурсами

• Врядування за широкої участі громадян 



Складові розумного міста 

• Джерело: European Smart Cities



Як виміряти
Існує 10 критеріїв

• Тісний взаємозв'язок з громадянином

• Тісний взаємозв'язок зі споживачем

• Тісний взаємозв'язок із клієнтами, працівниками та 
відвідувачами

• Розвинена місцева економіка

• Розвинена громадськість

• Враховані усі і кожний

• Збалансований розвиток

• Сталість, інноваційність

• Джерело: Smart Cities



• Джерело: http://memori.be/demosc/main.php



• Джерело: http://www.amsterdamsmartcity.nl/#/en



• Джерело: http://www.smartcity.ae/about-us/vision/



4 заповіді розумних міст 

• Джерело: http://www.ted.com/talks/eduardo_paes_the_4_commandments_of_cities.html



Розумне місто в Україні

• Поєднання інформаційно-комунікаційний 
технологій і сталого врядування за широкої 
участі громадян

• Необхідність прийняття концепції сталого • Необхідність прийняття концепції сталого 
розвитку України

• Величезне значення має керівництво міста, 
його креативність та інноваційність

• Роль якості освіти та наукової інтелігенції





Що робить МПВСР



ネιΜΦθ ΙΑ ΦΓΑΔΦ!


