
Круглий стіл  

«Перспективи впровадження концепції розумних міст та  

розумних рішень в містах України» 

 

24 квітня 2019 року Науково-дослідним центром індустріальних проблем 

розвитку НАН України проведено круглий стіл на тему «Перспективи 

впровадження концепції розумних міст та розумних рішень в містах України», в 

якому взяли участь співробітники та здобувачі Центру. 

Ключовими аспектами 

обговорення були перспективні напрями 

подальшого проведення досліджень у 

рамках прикладної науково-дослідної 

роботи Центру «Формування стратегій 

розвитку розумних міст в Україні». 

Основним доповідачем виступила 

здобувач Анна Позднякова, яка 

представила результати, одержані під час підготовки дисертаційної роботи, 

присвяченої розробці теоретико-методичного обґрунтування механізму оцінки та 

впровадження концепції розумного 

сталого міста в Україні.  Зокрема 

запропоновано авторське бачення 

розумного сталого міста, критерії, 

яким воно має відповідати, 

розроблено індекс для оцінки 

прогресу впровадження концепції 

розумного сталого міста в 

українських містах. На основі 

поглибленого аналізу стратегій розвитку розумних міст розвинутих країн світу 

сформульовані відповідні рекомендації для України. 

В обговоренні питань, пов’язаних з імплементації моделі розумних міст в 

Україні взяли участь директор Центру, д.е.н., проф. Микола Кизим, заступник 



директора з наукової роботи д.е.н., проф. Юрій Іванов, а також д.е.н., доц. Надія 

Бєлікова, к.е.н., доц. Ольга Полякова, к.е.н., доц. Олена Красноносова, к.е.н., 

доц. Дар’я Михайленко, к.е.н. Олена Тур, к.е.н. Вікторія Шликова. 

В процесі дискусії були розглянуті проблеми узгодження законодавчого 

забезпечення при розробці стратегій розвитку розумних міст в Україні, що має 

безпосередній вплив на формування перспективних джерел фінансування програм 

розвитку  розумних міст. 

Особливу увагу було 

приділено й визначенню ролі та 

місця інформаційних і 

комунікаційних технологій, досвіду 

залучення профільних компаній до 

розробки «розумних» рішень для 

міст України. Розглянуті приклади 

успішних проектів та тих, що не 

вдалося реалізувати з тих чи інших 

причин в м. Харкові та інших містах України.  

Наприкінці заходу виступив Микола Кизим із пропозицією до учасників на 

основі матеріалів проведених досліджень спільними зусиллями підготувати 

пропозиції для виконавчого комітету Харківської міської ради Харківської 

області щодо впровадження концепції розумного сталого міста в Стратегію 

розвитку міста Харкова на наступний період.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


