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Дисертація присвячена розробленню концепції та обґрунтуванню 

теоретико-методологічних засад статистичного забезпечення управління 

розвитком «розумних» сталих міст в Україні, обумовлених широким 

впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій та інформатизацією 

суспільства. 

Особливу увагу приділено формуванню понятійно-категоріального 

апарату дослідження, в результаті чого отримано теоретичне обґрунтування 

змісту понять «розумне стале місто» та «управління сталим розвитком», що 

дало можливість розширити розуміння процесів та закономірностей 

формування національної концепції «розумного» сталого місцевого розвитку. 

У дисертаційній роботі виявлено особливості процесів урбанізації в 

Україні та світі, що дало змогу охарактеризувати стан і динаміку 

досліджуваних процесів в Україні як дуже близьких до аналогічних процесів у 

Європі та розглянути цю тенденцію як поштовх для розвитку національної 

концепції «розумних» міст, узагальнено сучасні наукові підходи до визначення 

економічних категорій, які є предметом вивчення, досліджено та 

систематизовано інформаційно-методологічне забезпечення управління 

розвитком «розумних» сталих міст в Україні. Удосконалено інформаційне 

забезпечення реалізації концепції «розумного» міста, що сприяє розробленню 

практичних рекомендацій щодо формування достовірної інформаційної бази, 

необхідної для проведення всебічного статистичного аналізу. Побудовано 

концептуальну модель статистичного забезпечення управління розвитком 
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«розумних» сталих міст, що базується на інтегрованій системі функціонування 

міста і містить шість складових: «розумні» люди, «розумне» життя, «розумна» 

мобільність, «розумне» навколишнє середовище, «розумне» управління, 

«розумна» економіка. Це надало змогу визначити систему індикаторів 

«розумності» міст і громад відповідно до потреб муніципального управління.  

Розроблено програмно-методологічні засади статистичного визначення 

сектору інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в Україні на основі 

застосування принципів взаємодії класифікацій і групувань у процесі 

статистичного оцінювання продукції та видів економічної діяльності сектору 

ІКТ, що забезпечує формування статистичної бази для вимірювання в рамках 

міжнародних порівнянь тієї частини економічної діяльності, яка генерується 

шляхом виробництва товарів та послуг ІКТ. Побудовано систему метаданих 

інформаційної моделі управління розвитком «розумних» сталих міст, яка 

передбачає використання міжнародних стандартів стратегічного та процесного 

рівнів, а також міжнародних класифікацій, що забезпечило сумісність міських 

систем і надало можливість їх взаємодії та інтеграції. 

Визначено, що статистичне оцінювання сектору ІКТ доцільно 

здійснювати у двох напрямах: шляхом формування вичерпного переліку видів 

діяльності підприємств ІКТ на основі ISIC Rev. 4, гармонізованої з 

NACE Rev. 2 та КВЕД–2010, а також переліку продуктів ІКТ на основі 

CPC Rev. 2.1, гармонізованої з CPA Rev. 2.1 та СКП–2011.  

Проаналізовано основні джерела та проблеми використання великих 

даних в офіційній статистиці. Наведено ключові ознаки та характеристики 

великих даних, визначено джерела та розроблено концепцію статистичного 

аналізу великих даних, які доцільно використовувати для статистичного 

забезпечення управління розвитком «розумних» сталих міст. Визначено 

програмно-методологічні й організаційні засади статистичного спостереження 

із використанням джерел великих даних, з урахуванням дослідження проблем 

їх застосування в офіційній статистиці. Це уможливлює їх імплементацію в 

інформаційну базу забезпечення розвитку «розумних» сталих міст відповідно 
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до потреб різних рівнів управління. Запропоновані напрями використання цих 

даних для статистичного аналізу соціально-економічного розвитку міст і 

територіальних громад, особливо у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям, 

а також у системі управління розвитком «розумних» сталих міст на процесному 

рівні, сприяють кращому розумінню методологічних проблем і проблем, 

пов’язаних з дотриманням недоторканності приватного життя і 

конфіденційного доступу до даних. 

На основі аналізу міжнародних наукових підходів і результатів 

дослідження сформовано напрями використання великих даних операторів 

мобільного зв’язку для статистичних цілей, що сприятиме забезпеченню 

повноти й оперативності даних у системі управління розвитком «розумних» 

сталих міст. Виділено навички статистиків-аналітиків, необхідні для 

використання великих даних.  

Доведено, що для розроблення національної стратегії розвитку 

«розумних» сталих міст в Україні необхідно створення науково обґрунтованої 

інформаційної бази, яка відповідає вимогам міжнародних стандартів. 

Особливу увагу приділено розробленню системи індикаторів розвитку 

«розумних» сталих міст в Україні та статистичному оцінюванню готовності 

громад України до впровадження концепції «розумності». З цією метою 

сформовано теоретико-методологічні засади побудови індикаторів розвитку 

сталих міст в Україні за стандартом ISO 37120, адаптація якого до 

національних умов забезпечує можливість упровадження інновацій та пошуку 

технологічних i оптимальних рішень для розв’язання міських проблем та 

визначення тенденцій сталого розвитку. За результатами багатовимірного 

групування міст світу на основі кластерних моделей, побудованих за 

основними та допоміжними індикаторами сталого місцевого розвитку за ISO 

37120, що є основою розроблення ефективних програм упровадження 

найкращих світових практик у широкому діапазоні міських послуг та полегшує 

вивчення досвіду громад, досліджені основні характеристики виділених груп. 

Встановлено, що визначати, до якої групи міст світу належить те чи інше місто 
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України, доцільно за результатами дискримінантного аналізу із використанням 

побудованих кластерних моделей, в яких фіксуються найважливіші структурні 

та функціональні особливості досліджуваних міст. 

Ідентифіковано ключові показники ефективності «розумних» сталих міст 

та обґрунтована доцільність їх використання для розрахунку багатовимірних 

індикаторів «розумності» та «сталості» міст України. 

З метою розширення інформаційної бази й підвищення якості офіційної 

статистики ІКТ для оцінювання інноваційних послуг, запропоновано 

розширення набору показників використання ІКТ домашніми господарствами 

за рахунок введення нових актуальних показників електронної комерції, 

проведення їх апробації на основі розробленої анкети з використанням Google-

форми, що дозволило забезпечити актуальність та своєчасність статистичної 

інформації, визначити основні структурні співвідношення, а також 

проаналізувати новітні тенденції щодо доступу до ІКТ та інтенсивність їх 

використання на рівні домашніх господарств і окремих осіб.  

Удосконалені методологічні засади статистичного прогнозування 

експортно-імпортних операцій з товарами та послугами сектору ІКТ, на основі 

адаптації методу «Гусениця» до національної специфіки розвитку 

інформаційного суспільства, що надало змогу оцінити тенденції розвитку 

сектору ІКТ з урахуванням сезонної складової. 

Розроблено методологічні засади оцінювання готовності громад України 

до впровадження концепції «розумності» на основі диференціації регіонів 

України за рівнем розвитку інформаційного суспільства шляхом адаптації 

міжнародної методики розрахунку територіального індексу розвитку ІКТ (ICT 

Development Index) до специфіки формування регіонального інформаційного 

середовища в Україні. Зокрема, здійснено оцінювання результативності дій і 

потенціалу окремих регіонів України щодо наявності мережевої 

інфраструктури та доступу до ІКТ і рівня використання ІКТ у суспільстві, 

дослідження експортно-імпортного потенціалу сектору ІКТ, статистичне 

оцінювання рівня територіального розвитку інформаційного суспільства в 
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Україні на основі адаптації міжнародної методології багатовимірного аналізу, 

що має стати науковим базисом обґрунтування управлінських рішень 

відповідними органами місцевого самоврядування. 

Визначені особливості національної методології розрахунку цього 

індексу, що є основою розроблення ефективних програм регулювання та 

розвитку регіонального інформаційного середовища в Україні. Апробація на 

реальних даних запропонованих методичних підходів дозволила визначити 

найвищий рівень готовності до впровадження концепції «розумності» у містах 

Київ, Одеса та Харків. 

Ключові слова: статистичне забезпечення управління, «розумні» міста, 

сталий розвиток, інформаційно-комунікаційні технології, великі дані, 

міжнародні стандарти, ключові індикатори ефективності. 

 

 

ABSTRACT 

 

Olexiy S. Korepanov.  Methodological Bases of Statistical Support for 

Management of «Smart» Sustainable Cities Development in Ukraine. – 

Qualification scientific work, manuscript.  

Thesis for an academic degree of Doctor of Economic Sciences, specialty 

08.00.10 «Statistics». – National Academy of Statistics, Accounting and Audit, Kyiv, 

2018.  

The thesis is dedicated to issues of the concept development and the 

substantiation of theoretical and methodological principles of statistical support for 

management of development of «smart» sustainable cities in Ukraine, caused by wide 

introduction of information and communication technologies and the society 

informatization. 

Particular attention is paid to formation of the conceptual-categorical apparatus 

of the study, as a result of which the theoretical substantiation of the content of the 

concepts of «smart sustainable city» and «sustainable development management» 
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was obtained, which gave an opportunity to broaden the understanding of the 

processes and regularities of the formation of the national concept of « smart» 

sustainable local development. 

Urbanization peculiarities in Ukraine and the world as a push for development 

of the national concept of «smart» cities are described in the paper, that made it 

possible to characterize the state and dynamics of the studied processes in Ukraine as 

very close to similar processes in Europe and to consider this tendency. Modern 

scientific approaches to definition of economic categories discussable in the study, 

information and methodological support for management of development of «smart» 

sustainable cities in Ukraine are researched and systematized. The information 

support for the implementation of the concept of «smart» city has been improved, 

which contributes to the development of practical recommendations for the formation 

of a reliable information base necessary for comprehensive statistical analysis. The 

conceptual model of statistical support for management of development of «smart» 

sustainable cities based on an integrated system of city functioning is created with six 

components: «smart» people, «smart» life, «smart» mobility, «smart» environment, 

«smart» management, «smart» economy. This enabled determination of the system of 

indicators of the «smartness» of cities and communities in accordance with needs of 

the municipal government. 

The programmatic and methodological bases of statistical determination of 

information and communication technology (ICT) sector in Ukraine based on the 

application of the principles of interaction of classifications and groupings in the 

process of statistical evaluation of products and types of economic activities of the 

ICT sector are developed, which provides the formation of a statistical basis for 

measuring within the framework of international comparisons of the part of the 

economic activity generated by production of goods and services of ICT. The 

metadata system of the information model for management of development of 

«smart» sustainable cities is built, involving international standards of strategic and 

process levels, as well as international classifications, ensuring the compatibility of 

city systems and enabled their interaction and integration. 
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The ICT sector is determined to be statistically evaluated in two directions: by 

developing an exhaustive list of ICT business activities based on ISIC Rev. 4 

harmonized with NACE Rev. 2 and QWERT-2010, as well as a list of ICT products 

based on CPC Rev. 2.1, harmonized with CPA Rev. 2.1 and UPC-2011. 

The main sources and problems of using big data in official statistics are 

analyzed herein. Their key features, characteristics and sources are determined and 

the concept of statistical analysis of big data is developed, which seems to be useful 

for statistical support of management of «smart» sustainable cities development. The 

software-methodological and organizational principles of statistical observation with 

the use of sources of big data are determined, taking into account the research of their 

problems in official statistics. This enables their implementation into the information 

base for the development of «smart» sustainable cities in accordance with the needs 

of different levels of government. The proposed directions for using these data for 

statistical analysis of the socio-economic development of cities and communities, 

especially in the area of emergency prevention, as well as in the system for managing 

the development of «smart» sustainable cities at the process level, contribute to a 

better understanding of methodological problems and problems associated with with 

respect to privacy and confidential data access. 

The directions of using big data of mobile communication operators for 

statistical purposes are formed basing on the analysis of international scientific 

approaches and research results, that will contribute to ensuring the completeness and 

efficiency of data in the management system for the development of «smart» 

sustainable cities. Statisticians-analysts’ skills required for operation with big data are 

determined. 

An information base, scientifically substantiated, that meets requirements of 

international standards is proved to be needed to develop a national strategy for 

development of «smart» sustainable cities in Ukraine. 

Particular attention is paid to developing a system of indicators for «smart» 

sustainable cities development in Ukraine and a statistical assessment of the 

Ukrainian communities’ readiness to implement the «smartness» concept. For this 
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purpose, the theoretical and methodological principles are formed to create indicators 

of sustainable cities development in Ukraine according to standard ISO 37120 that 

when applied to national conditions enables innovations to be introduced and 

technological and optimal solutions to be found for solving urban problems and 

identifying tendencies of sustainable development. The main characteristics of the 

selected groups are studied by results of the multidimensional grouping of the world 

cities by main indicators characterizing the sustainable development of cities, that is 

the basis for developing effective programs for the implementation of the best world 

practices in a wide range of urban services and facilitates the study of community 

experiences. It is revealed that the discriminant analysis results using constructed 

cluster models with most important structural and functional features of the studied 

cities help determine which group of cities in the world this or that city of Ukraine 

should be related to. 

Key indicators of the effectiveness of «smart» sustainable cities are determined 

and the reasonability of their use to design multidimensional indicators of 

«smartness» and «sustainability» of Ukrainian cities is justified. 

In order to increase the information base and to improve the quality of official 

ICT statistics for evaluation of innovative services used by «smart» people, is was 

offered to expand the set of indicators of using ICT by households by introducing 

new actual indicators of e-commerce, testing them on the basis of the developed 

questionnaire using the Google-form, which allowed to ensure the relevance and 

timeliness of statistical information, to identify the main structural relations, and to 

analyze the latest trends regarding access to ICT and the intensity of their use at the 

level of households and individuals. 

The methodological principles for assessment of the Ukrainian communities’ 

readiness to implement the «smartness» concept on the basis of differentiation of the 

regions of Ukraine by the level of development of the information society by 

adapting the international methodology for calculating the territorial index of ICT 

development (ICT Development Index) to the specificity of the formation of the 

regional information environment in Ukraine were developed. 
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In particular, evaluation of the impact of actions and potentials of certain 

regions of Ukraine on availability of the network infrastructure and access to ICT, a 

level of the ICT use in society, researches of the ICT export-import potential, 

statistical evaluation of territorial development of the information society in Ukraine 

basing on the adapted international methodology of multidimensional analysis, are 

considered to be a scientific basis for substantiation of management decisions by the 

relevant local authorities. 

The peculiarities of the national methodology for calculating this index are 

determined, which is the basis for the development of effective regulatory programs 

and the development of a regional information environment in Ukraine. Approbation 

on the real data of the proposed methodological approaches has allowed to determine 

the highest level of readiness for implementation of the concept of «reasonableness» 

in the cities of Kiev, Odessa and Kharkiv. 

Keywords: statistical support for management, «smart» cities, sustainable 

development, information and communication technologies, big data, urbanization, 

international standards, key efficiency indicators. 

 

 

Список публікацій здобувача за темою дисертації 

 

Праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

Монографії 

1. Місцевий розвиток: кращі практики та інструменти розумного 

зростання: кол. монографія / за заг. ред. проф. В. Б. Родченка. Харків: «Друкарня 

Мадрид», 2017. 212 с. (10,37 ум. друк. арк., особисто автору належить 0,8 

друк. арк. Розділ 2.4 «Розумні технології розвитку системи охорони здоров’я»). 

2. Корепанов О. С. Методологічні засади статистичного забезпечення 

управління розвитком «розумних» сталих міст в Україні: монографія. Київ: ДП 

«Інформ.-аналіт. агентство», 2018. 354 с. (20,46 ум. друк. арк.). 

 



11 

Статті у наукових фахових виданнях України 

3. Корепанов О. С. Формування системи статистичних показників для 

дослідження людського потенціалу в Україні // Прикладна статистика: 

проблеми теорії та практики: зб. наук. праць; НАСОА. Київ: ТОВ «ВПД 

«Формат», 2012. Вип.11. С. 192–197. (0,32 друк. арк.). 

4. Соболєв В. М., Чала Т. Г., Корепанов О. С. Системний підхід до 

формування професійних компетенцій магістрів зі спеціальності «прикладна 

статистика»: необхідність та реалізація // Прикладна статистика: проблеми теорії 

та практики: зб. наук. праць; НАСОА. Київ: ТОВ «ВПД «Формат», 2013. 

Вип. 12. С. 67–77. (0,55 друк. арк., особисто автору належить 0,31 друк. арк.; 

виконано формування переліку загальнопрофесійних компетенцій магістра з 

прикладної статистики для побудови початкового ескізу моделі). 

5. Корепанов О. С., Лазебник Ю. О., Чала Т. Г. Методологічні аспекти 

статистичного оцінювання людського розвитку // Прикладна статистика: 

проблеми теорії та практики: зб. наук. праць; НАСОА. Київ: ТОВ «ВПД 

«Формат», 2014. Вип. 15. С. 138–149. (0,63 друк. арк., особисто автору належить 

0,28 друк. арк.; проаналізовано зміни методичних підходів до розрахунку 

індексу людського розвитку). 

6. Корепанов О. С., Чала Т. Г., Лазебник Ю. О. Розвиток національної 

системи статистики трудової діяльності // Соціальна економіка. 2016. № 2. 

C. 23–30. (0,67 друк. арк., особисто автору належить 0,20 друк. арк.; виконано 

аналіз сучасних підходів до визначення основних понять і категорій трудової 

діяльності). 

7. Корепанов О. С., Чала Т. Г., Лазебник Ю. О. Аналіз і прогнозування 

тенденцій зростання чисельності населення країн і регіонів світу // Соціальна 

економіка. 2017. № 1, Вип. 53. C. 19–24. (0,63 друк. арк., особисто автору 

належить 0,33 друк. арк.; проаналізовано динаміку та спрогнозовано зміни 

чисельності населення України та країн світу). 

8. Корепанов О. С., Чала Т. Г., Лазебник Ю. О. Стандартизація та 

уніфікація метаданих для забезпечення розвитку «розумних» сталих міст // 
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міжнародних стандартів для забезпечення розвитку «розумних» сталих міст). 

9. Корепанов О. С., Лазебник Ю. О. Теоретико-методологічні засади 

статистичного оцінювання якості зайнятості в територіальних громадах // 

Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 9. С. 33–38. (0,73 друк. арк., особисто 

автору належить 0,38 друк. арк.; виконано аналіз методологічних засад 

статистичного оцінювання зайнятості на основі міжнародних стандартів). 

10. Корепанов О. С. Статистичне дослідження інтенсивності 

використання інформаційно-комунікаційних технологій домашніми 

господарствами в «розумних» громадах в Україні // Економіка та держава. 

2018. № 5. С. 65–70. (0,55 друк. арк.). 

11. Корепанов О. С. Статистичне визначення видів економічної діяльності 

сектору інформаційно-комунікаційних технологій // Інвестиції: практика та 

досвід. 2018. № 11. С. 60–65. (0,64 друк. арк.). 

12. Корепанов О. С. Статистичний аналіз тенденцій 

зовнішньоекономічної діяльності України: сектор ІКТ // Соціальна економіка. 

2018. № 1, Вип. 55. C. 18–26. (0,58 друк. арк.). 

13. Корепанов О. С. Розширення інформаційної бази дослідження 

використання інформаційно-комунікаційних технологій домогосподарствами 

в Україні // Економіка та держава. 2018. № 6. С. 68–73. (0,61 друк. арк.). 

14. Корепанов О. С. Перспективи використання великих даних операторів 

мобільного зв’язку в інформаційній моделі «розумного» сталого міста // 

Агросвіт. 2018. № 12. С. 56–61. (0,54 друк. арк.). 

 

Статті у наукових періодичних виданнях іноземних держав та у виданнях 

України, які включені до міжнародних наукометричних баз 

15. Korepanov О. S., Lazebnyk I. O., Ponomareva T. V., Chala T. G. Rating 

estimation of Kharkov higher educational institutions // Бізнес Інформ. 2016. № 5. 

C. 99–105. (0,53 друк. арк., особисто автору належить 0,21 друк. арк.; 
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сформовано інформаційно-аналітичне забезпечення ранжування закладів освіти 

м. Харків). 

16. Корепанов О. С., Прус Ю.І., Чала Т.Г. Короткострокове 

прогнозування пропозиції робочої сили на ринку праці України // Бізнес 

Інформ. 2017. № 4. C. 216–222. (0,60 друк. арк., особисто автору належить 0,31 

друк. арк.; обґрунтовано доцільність застосування методу Singular Spectrum 

Analysis (SSA) для аналізу та прогнозу часових рядів соціально-економічних 

показників). 

17. Корепанов О. С., Степанов О. М. Статистичний аналіз ринку праці 

в Україні методами багатовимірної класифікації: регіональний аспект // 

Проблеми економіки. 2017. № 4. С. 384–39.2 (0,71 друк. арк., особисто автору 

належить 0,61 друк. арк.; виконана кластеризація регіонів України за рівнем 

розвитку ринку праці). 

18. Корепанов О. С. Аналіз тенденцій урбанізації в світі та в Україні як 

поштовх для розвитку національної концепції «розумних» міст // Бізнес 

Інформ. 2017. № 12. C. 177–182. (0,48 друк. арк.). 

19. Корепанов О. С. Теоретико-методологічні засади побудови 

індикаторів розвитку «розумних» сталих міст в Україні: тема «Економіка» // 

Статистика України. 2017. № 4. С. 13–21. (0,75 друк. арк.). 

20. Корепанов О. С., Лазебник Ю.О., Черненко Д. І., Чала Т. Г. 

Корепанов Г. С. Інформаційне забезпечення розвитку концепції «розумного» 

здоров’я (Smart Health) // Бізнес Інформ. 2018. № 2. C. 266–272. (0,68 друк. арк., 

особисто автору належить 0,17 друк. арк.; визначено концепцію «розумного» 

здоров’я в контексті «розумного» міста). 

21. Корепанов О. С. Розвиток інформаційного суспільства в Україні: 

iсторичний аспект статистики інформаційно-комунікаційних технологій // 

Проблеми економіки. 2018. № 1. С. 95–100. (0,60 друк. арк.). 

22. Корепанов О. С. До питання становлення поняття «розумного» 

сталого міста // Бізнес Інформ. 2018. № 3. C. 114–120. (0,72 друк. арк.). 
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23. Корепанов О. С. Методологія індексного аналізу рівня розвитку 

інформаційного суспільства // Статистика України. 2018. № 1. С. 6–15. (0,76 

друк. арк.). 

24. Корепанов О. С. Адаптація методичного забезпечення до специфіки 

оцінювання територіального розвитку інформаційного суспільства в Україні // 

Бізнес Інформ. 2018. № 4. C. 364–370. (0,58 друк. арк.). 

25. Корепанов О. С. Ідентифікація ключових показників ефективності 

«розумних» сталих міст // Бізнес Інформ. 2018. № 5. C. 389–395. (0,46 

друк. арк.). 

26. Корепанов О. С. Статистична класифікація продукції сектору 

інформаційно-комунікаційних технологій // Проблеми економіки. 2018. № 2. 

С. 375–381. (0,61 друк. арк.). 

27. Корепанов О. С. Використання великих даних для статистичного 

забезпечення управління розвитком «розумних» сталих міст // Бізнес Інформ. 

2018. № 6. C. 356–361. (0,53 друк. арк.). 

 

Опубліковані основні праці апробаційного характеру 

28. Корепанов О. С. Статистичне дослідження факторів формування 

якості трудового потенціалу регіонів України // Система державної статистики 

в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи: мат. ІХ Міжнар. наук.-практ. 

конф. з нагоди Дня працівників статистики. Київ: НАСОА, 2011. С. 154–158. 

(0,16 друк. арк.).  

29. Корепанов О. С., Чала Т.Г. Проблеми статистичної порівнянності при 

дослідженні людського розвитку // Система державної статистики в Україні: 

сучасний стан, проблеми, перспективи: матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. 

Київ: НАСОА, 2013. С. 41–44. (0,18 друк. арк., особисто автору належить 0,12 

друк. арк.; виконано аналіз змін методичних підходів до розрахунку індексу 

людського розвитку). 

30. Корепанов О. С., Чала Т.Г. Проблеми статистичного оцінювання 

трудової діяльності // Статистична оцінка соціально-економічного розвитку: мат. 
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ХVІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 26 травня 2017 р.). 

Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2017. С. 90–93. 

(0,17 друк. арк., особисто автору належить 0,09 друк. арк.; проаналізовано 

останні зміни міжнародних підходів до статистичного оцінювання трудової 

діяльності та недовикористання робочої сили). 

31. Корепанов О. С. Теоретичні засади формування концепції 

«розумного» сталого міста // Актуальні питання економіки, фінансів, 

менеджменту та права в сучасних умовах: мат. Міжнар. наук.-практ. конф.: 

у 5 ч. (м. Полтава, 2 квітня 2018 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2018. Ч. 1. С. 17–19. 

(0,18 друк. арк.). 

32. Корепанов О. С. Концептуальна основа розвитку статистичної 

системи управління метаданими // Економічна система України в умовах 

глобалізаційних викликів XXI століття: мат. Міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Чернівці, 10 квітня 2018 р.). Чернівці : Буковинський центр економічної 

освіти та бізнесу, 2018. С. 41–43. (0,11 друк. арк.). 

33. Корепанов О. С., Лазебник Ю. О. Формування системи «E-Health» 

в Україні // Nowoczesna nauka: teoria i praktyka: mater. IІ Międz. konf. nauk.-prakt. 

(Katowice, 12 kwietnia 2018 roku). Katowice : Nowa nauka, 2018. С. 68–72. (0,16 

друк. арк., особисто автору належить 0,08 друк. арк.; виконано аналіз тенденцій 

впровадження електронної системи охорони здоров’я в Україні).  

34. Корепанов О. С. Світовий досвід визначення індикаторів стану та 

розвитку сталих міст і територіальних громад // Європейський вектор 

модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток: мат. X 

Ювілейної Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18–19 квітня 2018 р.). Харків: 

Харківський нац. університет будівництва та архітектури, 2018. Ч. І. С. 230–

233. (0,21 друк. арк.). 

35. Корепанов О. С., Лазебник Ю. О. Якість зайнятості як важливий 

елемент забезпечення управління сталим і всеосяжним розвитком громади // 

Емерджентність економічних систем у сфері управління суспільним розвитком: 

мат. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Черкаси, 18–19 квітня 2018 р.). Черкаси : 
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Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2018. С. 57–60. 

(0,18 друк. арк., особисто автору належить 0,09 друк. арк.; обґрунтовано 

важливості збирання й аналізу систематизованої інформації про якість 

зайнятості). 

36. Корепанов О. С. Вплив процесів урбанізації на створення сучасної 

моделі «розумного» міста // Соціально-економічний розвиток економіки: 

виклики та шляхи стабілізації: мат. Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, 

аспірантів і молодих учених (м. Харків, 20–21 квітня 2018 р.). Харків : ХНУ 

ім. В. Н. Каразіна, 2018. С. 277–280. (0,16 друк. арк.). 

37. Корепанов О. С. Інноваційні методології використання «відкритих 

даних» для потреб «розумного» сталого міста // Управління економічними 

процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення: мат. ІІІ 

Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених (м. Львів, 24–25 квітня 

2018 р.). Львів, 2018. С. 56–58. (0,18 друк. арк.). 

38. Корепанов О. С. Формування інтегрованої інформаційної моделі 

«розумного» сталого міста // Конкурентні стратегії розвитку України в 

глобальній економіці: мат. I Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 

2018 р.). Київ : Міжнар. університет фінансів, 2018. С. 98–100. (0,21 друк. арк.). 

39. Корепанов О. С., Лазебник Ю. О. Принципи формування статистичної 

основи для вимірювання якості сталої зайнятості // Актуальні проблеми 

життєдіяльності суспільства: мат. ХХV Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, 

аспірантів та молодих учених КрНУ імені Михайла Остроградського 

(м. Кременчук, 26–27 квітня 2018 р.). Кременчук, 2018. С. 61–64. (0,24 

друк. арк., особисто автору належить 0,13 друк. арк.; обґрунтовано необхідність 

статистичного оцінювання «якісної» сталої тривалої зайнятості). 

40. Корепанов О. С. Статистичне оцінювання рівня розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій в регіонах України // Актуальні питання менеджменту 

й маркетингу: мат. III Міжнар. наук-практ. конф. (м. Запоріжжя, 27–28 квітня 

2018 р.). Запоріжжя, 2018. С. 79–82. (0,11 друк. арк.). 



17 

41. Корепанов О. С. Індикатори розвитку інформаційного суспільства 

в Україні // Актуальні питання сучасної науки: мат. IV Міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Київ, 29–30 квітня 2018 р.). Київ : МЦНД, 2018. Ч. ІІ. С. 28–30. 

(0,10 друк. арк.). 

42. Корепанов О. С. Напрями статистичного аналізу профілю клієнтів на 

основі великих даних операторів мобільного зв’язку // Сучасні світові тенденції 

розвитку науки та інформаційних технологій: мат. Міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Одеса, 25–26 травня 2018 р.). Одеса: ГО «Інститут інноваційної освіти», 

2018. С. 185–187. (0,11 друк. арк.). 

 

Праці, які додатково відображають наукові результати дисертації 

Навчальні посібники 

43. Економічна статистика: навч. посіб. / В. М. Соболєв, Т. Г. Чала, 

О. С. Корепанов та ін.; за ред. В. М. Соболєва. Харків: ХНУ імені 

В. Н. Каразіна, 2017. 388 с. (25,1 ум. друк. арк., особисто автору належить 3,4 

друк. арк. Розділ 3 «Статистика трудової діяльності і трудових ресурсів» та 

розділ 4 «Статистика праці»).  
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

 

ВЕД Вид економічної діяльності 

ВВП Валовий внутрішній продукт 

ВОІВ Всесвітня організація інтелектуальної власності 

ВООЗ Всесвітня організація охорони здоров’я (WHO – World Health 

Organization) 

ВСІС Всесвітній саміт з питань інформаційного суспільства 

ГІС Географічна інформаційна система 

ГС  

 

Гармонізована система опису та кодування товарів (HS – 

Harmonized Commodity Description and Coding System)  

ДЕСП 

ООН 

Департамент з економічних та соціальних питань ООН (UN 

DESA – United Nations Department of Economic and Social Affairs) 

ДСТУ Державний стандарт України 

ЕА Економічні активи 

ЕКА Економічна комісія для Африки 

ЕКЛАК Економічна комісія для Латинської Америки і Карибського 

басейну 

ЕКОСОР  Економічна і соціальна рада ООН (ECOSOС – United Nation 

Economic and Social Counsil) 

ЕСКАТО Економічна і соціальна комісія для Азії і Тихого океану 

ЕСКЗА Економічна і соціальна комісія для Західної Азії 

ЄБРР  Європейський банк реконструкції і розвитку (EBRD – European 

Bank for Reconstruction and Development) 

ЄЕК ООН Європейська економічна комісія ООН (UNECE – Economic 

Commission for Europe) 

ЄС  Європейський Союз (EU – European Union) 

IE Інформаційна економіка 
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ІКТ Інформаційно-комунікаційні технології 

ІМБ Інформаційне моделювання будівель і споруд 

ІС Інформаційне суспільство 

ІТ Інформаційні технології 

КВЕД Класифікація видів економічної діяльності 

КЗЕП Класифікація зовнішньоекономічних послуг 

КІЕ Ключові індикатори ефективності (Key performance indicators – 

KPIs) 

КІСЦ Класифікація індивідуального споживання за цілями 

МАР  Міжнародна асоціація розвитку (IDA – International Development 

Association) 

МБРР  Міжнародний банк реконструкції та розвитку (IBRD – 

International Bank for Reconstruction and Development) 

МВФ  Міжнародний валютний фонд (IMF – International Monetary 

Fund) 

МКСП Міжнародна конференція статистиків праці 

МОП  Міжнародна організація праці (ILO – International Labour 

Organization) 

МСГК Міжнародна стандартна галузева класифікація усіх видів 

економічної діяльності (ISIC – International Standard Industrial 

Classification of All Economic Activities) 

МСП Малі та середні підприємства 

МСТК  Міжнародна стандартна торговельна класифікація (SITC – 

Standard International Trade Classification) 

НДДКР Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи 

НБУ Національний банк України 

НУО Неурядова організація 

НСО Національні статистичні організації 

ОГ-РСМ Оперативна група з «розумних» сталих міст 
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ОЕСР  Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD – 

Organisation for Economic Co-operation and Development) 

ООН  Організація об’єднаних націй (UN – United Nations) 

ПРООН  Програма розвитку ООН (UNDP – United Nations Development 

Programme) 

РКЗК ООН Рамкова конвенція про зміну клімату ООН 

РСМ «Розумне» стале місто (SSC – Smart Sustainable City) 

РСО Реєстр статистичних одиниць 

СД Сукупний дохід 

СК ООН Статистична Комісія Організації Об’єднаних націй 

СКП Статистична класифікація продукції 

СНД Співдружність незалежних держав 

СНР  Система національних рахунків (SNA – System of National 

Accounts) 

СОТ  Світова організація торгівлі (WTO – World Trade Organization) 

УКТЗЕД Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності 

ЮНЕСКО Організація Об’єднаних націй з питань освіти, науки і культури 

ЮНКТАД  Конференція ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD – United 

Nations Conference on Trade and Development) 

AQI Air quality index (Індекс якості повітря) 

COICOP Classification of Individual Consumption According to Purpose 

(Міжнародна Класифікація індивідуального споживання за цілями) 

CPA Statistical Classification of Products by Activities in the European 

Economic Community (Класифікація продукції за видами 

діяльності ЄС) 

CPI Consumer Price Index (Індекс споживчих цін) 

CPC Central Product Classification (Класифікація основних продуктів) 

DAS Direct-attached storage (Система зберігання даних з прямим 

підключенням) 
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DDI Data Documentation Initiative  (Ініціатива документації даних) 

DPI Deep Packet Inspection (Технологія накопичення статистичних 

даних, перевірки і фільтрації контенту мережевих пакетів) 

EBOPS Extended Balance of Payments Services classification (Розширена 

класифікація послуг у платіжному балансі) 

EGH Expert Group on ICT Household Indicators (Експертна група з 

індикаторів ІКТ для домогосподарств) 

EGTI Expert Group on Telecommunication/ICT Indicators (Експертна 

група з індикаторів телекомунікацій та ІКТ) 

ESSC European Statistical System Committee (Комітет Європейської 

статистичної системи) 

FG-SSS ITU-T Focus Group on Smart Sustainable Cities (Фокус-група 

МСЕ-Т з «розумних» сталих міст) 

FTTH Fibre to the Home (Мережа «волокно до дому») 

GSBPM Generic Statistical Business Process Model (Загальна статистична 

модель бізнес-процесу) 

GSIM Generic Statistical Information Model (Типова (Загальна) модель 

статистичної інформації) 

HPC High Performance Computing Center (Обчислювальний центр 

високої продуктивності) 

IDI ICT Development Index (Індекс розвитку ІКТ) 

IED Intelligent Electronic Devices 

IEC  International Electrotechnical Commission (Міжнародна 

електротехнічна комісія) 

IMEI International Mobile Equipment Identity (Міжнародний 

ідентифікатор мобільного обладнання) 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía (НІСГМ – 

Національний інститут статистики і географії Мексики)  

IoT Internet of Things (Інтернет речей) 
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ISO International Organization for Standardization (МОС – Міжнародна 

організація зі стандартизації) 

ISP Internet Service Provider (Провайдер Інтернет-послуг) 

ITU International Telecommunication Union (МСЕ – Міжнародний союз 

електрозв’язку) 

ITU-T Telecommunication Standardization Sector of ITU (МСЕ-Т – Сектор 

стандартизації електрозв’язку МСЕ) 

IFC Industry Foundation Classes (Формат даних із відкритою 

специфікацією для спрощення взаємодії в будівельній індустрії) 

IUCN International Union for Conservation of Nature (Міжнародний союз 

охорони природи) 

МАРЕ Mean Absolute Percent Error (Середня абсолютна процентна 

помилка) 

NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les 

Communautés Européennes (Класифікація видів економічної 

діяльності ЄС) 

RAMON Reference And Management оf Nomenclatures (Статистичний 

сервер метаданих Євростату) 

SAIFI System Average Interruption Frequency Index (Індекс середньої 

частоти перерв в електропостачанні) 

SCADA Supervisory Control And Data Acquisition (Диспетчерське 

управління та збір даних) 

SDGs Sustainable Development Goals (ЦСР – Цілі сталого розвитку) 

SDMX Statistical Data and Metadata Exchange (Стандарт обміну 

статистичними даними та метаданими) 

SDSN Sustainable Development Solutions Network (Мережа рішень 

сталого розвитку) 

SDSS Sloan Digital Sky Survey (Слоанівський цифровий огляд неба) 
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SSA Singular Spectrum Analysis (ССА – Сингулярний спектральний 

аналіз) 

TGD Transaction-generated data (Дані транзакцій) 

TTI Travel Time Index (Часовий індекс впливу транспортної загрузки) 

QoS Quality of service (Якість обслуговування) 

UITP The International Association of Public Transport (Міжнародний 

союз громадського транспорту) 

UNEP United Nations Environment Programme (ЮНЕП – Програма ООН 

з навколишнього середовища) 

UN-

HABITAT 

The United Nations Human Settlements Programme (Програма 

Організації Об’єднаних Націй з населених пунктів) 

UNICEF  United Nations International Children’s Emergency Fund 

(ЮНІСЕФ – Дитя́чий фонд ООН) 

UNISDR United Nations International Strategy for Disaster Reduction 

(Міжнародна стратегія Організації Об’єднаних Націй зі 

зменшення небезпеки стихійного лиха) 

VoIP Voice over IP (ІР телефонія) 

WCCD World Council on City Data (Всесвітня рада з міських даних) 

WPIIS Working Party on Indicators for the Information Society (Робоча група 

з показників інформаційного суспільства ОЕСР) 

WSC World Standards Cooperation (Всесвітній союз зі стандартизації) 

WWF World Wildlife Fund (Всесвітній фонд дикої природи) 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Історично найвищою формою економічних і 

соціокультурних досягнень людської цивілізації вважається місто. Міста 

функціонують як двигуни економічного зростання, домінують у регіональних і 

національних економіках та виступають у ролі магнітів для широкого кола 

фахівців, які прагнуть знайти кращі засоби до існування та спосіб життя. В 

Україні, незважаючи на постійне зниження чисельності міського населення, 

його частка безперервно зростає, станом на 1 січня 2018 р. вона склала 69,3%. 

Міста здатні виконувати різноманітні функції, оскільки вони мають кращі, 

порівняно з сільськими поселеннями, інфраструктуру та можливості надання 

якісних послуг, які пришвидшують розвиток економіки агломерацій, та 

пов’язаних з ними творчих і високотехнологічних процесів виробництва. Завдяки 

усім цим факторам останнім часом стале соціально-економічне зростання на чолі з 

містами було визначено пріоритетним у національних політиках багатьох країн.  

Сьогоднішнє місто – високошвидкісний комунікаційний вузол із 

потужною інфраструктурою сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ), яка в режимі реального часу пов’язує міські служби зі своїми 

мешканцями. Протягом останніх десятиліть взаємопов’язані аспекти міського 

розвитку почали розглядатися під загальним поняттям «розумні» сталі міста 

(Smart Sustainable Cities). 

Урбанізація, поширення екологічної обізнаності та занепокоєння станом 

навколишнього середовища, швидкий технологічний та інноваційний 

розвиток  – разом визначили нагальну потребу переосмислення того, як 

потрібно управляти «розумними» сталими містами та зумовили необхідність 

побудови нової сучасної статистичної інформаційної системи, завдяки якій усі 

рівні управління розвитком «розумних» сталих міст були б забезпечені повною, 

своєчасною, достовірною та зіставною інформацією для розроблення 

управлінських рішень. 
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Функціонуюча в Україні система забезпечення органів управління 

розвитком міст і територіальних громад статистичними даними не відповідає 

сучасним вимогам. Відсутність комплексного підходу до створення системи 

статистичного забезпечення управлінських процесів, відомча розрізненість 

використовуваних метаданих та статистичної інформації унеможливлюють 

прийняття ефективних управлінських рішень на місцевому рівні.  

Існуюча статистична система передбачає можливість аналізу соціально-

економічного розвитку на рівні регіону, а на рівні територіальної громади та 

окремого міста статистична інформація зазвичай відсутня або не 

є репрезентативною. Національні міські портали відкритих даних не містять 

необхідних статистичних даних. 

Зважаючи на це, нагальним завданням є побудова статистичної 

інформаційної системи, спрямованої на забезпечення потреб управління 

розвитком «розумних» сталих міст. Це потребує побудови системи статистичних 

показників та формування сучасних інноваційних підходів до проведення 

статистичного аналізу місцевого розвитку, що, своєю чергою, вимагає формування 

методологічних засад статистичного забезпечення управління розвитком 

«розумних» сталих міст в Україні. 

До найбільш повних і ґрунтовних зарубіжних досліджень «розумних» 

сталих міст можна віднести праці таких науковців, як М. Ангелідоу, Б. Бовермен, 

Дж. Бравермен, А. Ваноло, Р. Гіфінгер, Л. Голліс, Дж. Гонсалес, А. Грінфілд, 

Б. Екман, T. Їгітканлар, М. Кехое, Р. Кітчін, К. Комнінос, С. Кондепуді, 

Х. Крамар, А. Крамерс, К. Кунзманн, А. Лара, П. Ломбарді, М. Марсал-Ллакуна, 

Т. Нам, П. Нейкемп, Н. Палло, Т. Пардо, С. Пул, А. Россі, М. Сегал, С. Тан, 

Дж. Тейлор, С. Теріман, Х. Тодосов, Ш. Хаджи, Р. Хамільтон, С. Харрісон, 

Д. Хілл, С. Ходкінсон, Р. Холл, Р. Холландс, І. Хомейер, Т. Хортз, М. Ху та 

багато ін. [131, 132, 194, 195, 201, 202, 204, 215, 217, 218, 219, 228, 229, 231, 267, 

273, 275, 278, 284, 304, 339, 340, 342, 353, 362, 395, 396, 438]. 

Серед вітчизняних науковців окремі питання розвитку та впровадження 

стратегії розвитку «розумних» сталих міст висвітлені у працях І. Жукович, 
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С. Чукут та ін. [15]. Між тим і досі в Україні бракує досліджень, спрямованих на 

розроблення теоретико-методологічних засад створення науково обґрунтованої 

інформаційної бази розроблення національної стратегії розвитку «розумних» 

сталих міст в Україні, яка б дозволяла місцевій економіці ефективно розвиватися в 

умовах затяжної світової економічної рецесії. 

Методологічні засади статистичного дослідження різноманітних аспектів 

(елементів) управління регіональним розвитком викладені у роботах відомих 

українських учених-статистиків: З. Бараник, Т. Бондарук, С. Герасименка, 

А. Головача, А. Єріної, В. Захожая, Н. Ковтун, О. Кулинича, Р. Кулинича, 

І. Манцурова, Л. Момотюк, Р. Моторина, О. Осауленка, Н. Парфенцевої, 

В. Попової, М. Пугачової, Ю. Цаль-Цалка, О. Черняка, В. Швеця та ін. [13, 14, 68]. 

Водночас у вітчизняній науковій літературі поза увагою залишаються 

питання методології статистичного забезпечення управління розвитком «розумних» 

сталих міст в Україні. Недостатньо висвітлені й досліджені аспекти формування 

системи метаданих та обґрунтування системи індикаторів для забезпечення 

управління розвитком «розумних» сталих міст. Ці обставини зумовили вибір теми 

дисертації, її мету і завдання. 

Узагальнення результатів напрацювань вітчизняних науковців з питань 

статистичного забезпечення управління розвитком «розумних» сталих міст 

в Україні свідчить про те, що вищевказані проблеми є новими для вітчизняної 

статистики, а їх вирішення є нагальною потребою та вимагає комплексного 

і системного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана в рамках науково-дослідної роботи кафедри статистики 

Національної академії статистики, обліку та аудиту за темою «Розробка 

статистичного забезпечення для дослідження соціально-економічного розвитку 

регіонів України в сучасних умовах» (номер державної реєстрації 

0113U005980). Внесок автора полягає в розробленні теоретико-методологічних 

засад оцінювання диференціації регіонів України за рівнем розвитку 

інформаційного суспільства. 
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У рамках наукової теми кафедри управління та адміністрування 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна «Розробка 

інструментарію реалізації стратегії смарт-спеціалізації у Харківському регіоні» 

(номер державної реєстрації 0117U004967) удосконалені методологічні підходи 

до формування інформаційної моделі «розумного» сталого міста. 

У межах наукової теми «Чинники та передумови соціально-економічного 

розвитку України: просторовий, організаційно-адміністративний та ціннісний 

виміри» (номер державної реєстрації 0117U004823) кафедри управління та 

адміністрування Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

автором обґрунтовані теоретико-методологічні засади статистичного 

забезпечення управління сталим розвитком територіальних громад в Україні. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

розроблення концепції та обґрунтування теоретико-методологічних засад 

статистичного забезпечення управління розвитком «розумних» сталих міст в 

Україні, що обумовлено широким упровадженням ІКТ та інформатизацією 

суспільства. 

Досягнення мети дисертаційної роботи зумовило необхідність постановки 

та розв’язання таких завдань теоретичного і практичного характеру: 

– сформувати понятійно-категоріальний апарат дослідження; 

– сформувати інтегровану систему «розумних» сталих міст на базі 

типології складових елементів відповідно до потреб управління їхнім 

розвитком; 

– виявити особливості процесів урбанізації в Україні в контексті світових 

тенденцій; 

– удосконалити інформаційно-аналітичне забезпечення розвитку 

концепції «розумного» сталого міста; 

– сформувати систему метаданих інформаційної моделі управління 

розвитком «розумних» сталих міст; 

– розробити програмно-методологічні засади статистичного визначення 

сектору ІКТ; 
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– розробити систему статистичних показників оцінювання «розумного» 

сталого міського розвитку в Україні; 

– удосконалити методологічні та організаційні підходи до розширення 

набору показників використання ІКТ домашніми господарствами; 

– розкрити проблеми використання великих даних в офіційній статистиці 

та визначити програмно-методологічні й організаційні засади застосування 

джерел великих даних для формування інформаційної бази розвитку «розумних» 

сталих міст; 

– окреслити напрями використання великих даних операторів мобільного 

зв’язку для цілей статистичного аналізу та обґрунтування управлінських 

рішень; 

– обґрунтувати методологію типологізації міст світу з використанням 

кластерних моделей за основними індикаторами сталого місцевого розвитку, 

структурованими відповідно до міжнародного стандарту ISO 37120; 

– удосконалити методологічні засади статистичного прогнозування 

зовнішньо-економічної діяльності України, яка стосується товарів і послуг 

сектору ІКТ; 

– розробити методологічні засади оцінювання готовності громад України 

до впровадження концепції «розумності» на основі побудови територіальних 

індексів розвитку ІКТ. 

Об’єктом дослідження  є процес формування та розвитку «розумних» 

сталих міст в Україні.  

Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади та 

інструментарій статистичного забезпечення управління розвитком «розумних» 

сталих міст в Україні. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети використано 

загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання: теоретичне 

узагальнення і системний підхід (для визначення теоретичних основ і напрямів 

дослідження); індукція, дедукція, аналіз, синтез, формальна логіка та 

абстрагування (для визначення й уточнення економічної суті та змісту 
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понятійного апарату); логічне моделювання (для формування системи метаданих 

інформаційної моделі управління розвитком «розумних» сталих міст в Україні та 

обґрунтування системи індикаторів їх розвитку); таблично-графічний метод (для 

візуалізації явищ, процесів і закономірностей, що досліджуються); економіко-

статистичні методи, а саме: групування, порівняння, нормування, ранжування, 

аналіз рядів розподілу (для опрацювання статистичних даних), методи 

багатовимірного аналізу (кластерний аналіз – для типологізації міст світу за 

основними індикаторами сталого місцевого розвитку; метод багатовимірних 

середніх – для диференціації рівня територіального розвитку інформаційного 

суспільства в Україні), економіко-статистичного моделювання та прогнозування 

часових рядів (для оцінювання експортно-імпортного потенціалу сектору 

інформаційно-комунікаційних технологій в Україні).  

Інформаційною базою дослідження є Закони України й постанови 

Кабінету Міністрів України, що регулюють різні аспекти діяльності міст і 

територіальних громад, методичні матеріали та офіційна статистична інформація 

Державної служби статистики України, Головного управління статистики у 

Харківській області, інших країн і міжнародних організацій, міжнародні 

статистичні бази даних, наукові праці зарубіжних і вітчизняних учених, 

матеріали періодичних видань, власні розрахунки, експертні оцінки та ін. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробленні 

теоретико-методологічних засад та статистичного інструментарію забезпечення 

управління розвитком «розумних» сталих міст в Україні, вдосконаленні 

статистичного забезпечення управлінських рішень щодо ефективного 

впровадження ІКТ на регіональному та місцевому рівнях. 

Найбільш вагомими теоретичними та практичними результатами, що 

характеризують наукову новизну та особистий внесок автора, є такі: 

вперше:  

– побудовано концептуальну модель статистичного забезпечення 

управління розвитком «розумних» сталих міст, що базується на інтегрованій 

системі функціонування міста і містить шість складових: «розумні» люди, 
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«розумне» життя, «розумна» мобільність, «розумне» навколишнє середовище, 

«розумне» управління, «розумна» економіка. Це надало змогу визначити систему 

індикаторів «розумності» міст і громад відповідно до потреб муніципального 

управління; 

– розроблено систему статистичних показників оцінювання «розумного» 

сталого міського розвитку на основі побудованої системи метаданих 

інформаційної моделі управління розвитком «розумних» сталих міст, яка 

передбачає використання міжнародних стандартів стратегічного та процесного 

рівнів, а також міжнародних класифікацій, що забезпечило сумісність міських 

систем і надало можливість їх взаємодії та інтеграції; 

– розроблено програмно-методологічні засади статистичного визначення 

сектору ІКТ в Україні на основі застосування принципів взаємодії класифікацій 

і групувань у процесі статистичного оцінювання продукції та видів економічної 

діяльності сектору ІКТ, що забезпечує формування статистичної бази для 

вимірювання в рамках міжнародних порівнянь тієї частини економічної 

діяльності, яка генерується шляхом виробництва товарів та послуг ІКТ;  

– розроблено методологічні засади оцінювання готовності громад України 

до імплементації концепції «розумності» на основі диференціації регіонів України 

за рівнем розвитку інформаційного суспільства шляхом адаптації міжнародної 

методики розрахунку територіального індексу розвитку ІКТ (ICT Development 

Index) до специфіки формування регіонального інформаційного середовища в 

Україні, а також визначення особливостей національної методології розрахунку 

цього індексу, що є основою розроблення ефективних програм регулювання та 

розвитку регіонального інформаційного середовища в Україні; 

удосконалено: 

– інформаційне забезпечення реалізації концепції «розумного» міста, що 

сприяє розробленню практичних рекомендацій щодо формування достовірної 

інформаційної бази, необхідної для проведення всебічного статистичного 

аналізу; 
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– теоретико-методологічні засади побудови системи статистичних 

показників оцінювання послуг міста та якості життя відповідно до ISO 37120 

шляхом виокремлення блоків показників, адаптованих до наявних джерел 

інформації, удосконалення методики їх розрахунку, що дозволяє розширити 

можливості статистичного аналізу елементів сталого розвитку міст і 

територіальних громад на основі їх структурування; 

– методологічні та організаційні підходи до розширення набору 

показників використання ІКТ домашніми господарствами за рахунок введення 

нових актуальних показників електронної комерції, проведення їх апробації на 

основі розробленої анкети з використанням Google-форми, що дозволяє 

забезпечити актуальність та своєчасність статистичної інформації, визначити 

основні структурні співвідношення, а також проаналізувати новітні тенденції 

щодо доступу до ІКТ та інтенсивність їх використання на рівні домашніх 

господарств і окремих осіб; 

– методологічні засади статистичного прогнозування експортно-

імпортних операцій з товарами та послугами сектору ІКТ, на основі адаптації 

методу «Гусениця» до національної специфіки розвитку інформаційного 

суспільства, що надало змогу оцінити тенденції розвитку сектору ІКТ з 

урахуванням сезонної складової; 

– методологічне забезпечення типологізації міст світу на основі 

кластерних моделей, побудованих за основними та допоміжними індикаторами 

сталого місцевого розвитку за ISO 37120, що є основою розроблення 

ефективних програм упровадження найкращих світових практик у широкому 

діапазоні міських послуг та полегшує вивчення досвіду громад; 

набули подальшого розвитку: 

– понятійно-категоріальний апарат дослідження, в результаті чого отримано 

теоретичне обґрунтування змісту понять «розумне стале місто» та «управління 

сталим розвитком», що дало можливість розширити розуміння процесів та 

закономірностей формування національної концепції «розумного» сталого 

місцевого розвитку; 
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– програмно-методологічні й організаційні засади статистичного 

спостереження із використанням джерел великих даних, з урахуванням 

дослідження проблем їх застосування в офіційній статистиці. Це уможливлює їх 

імплементацію в інформаційну базу забезпечення розвитку «розумних» сталих 

міст відповідно до потреб різних рівнів управління; 

– методологічні засади використання великих даних операторів 

мобільного зв’язку для статистичного аналізу соціально-економічного розвитку 

міст і територіальних громад, запобігання надзвичайним ситуаціям, що 

сприятиме забезпеченню повноти й оперативності даних у системі управління 

розвитком «розумних» сталих міст; 

– методичне забезпечення статистичного оцінювання тенденцій 

урбанізації в Україні та світі, що дало змогу охарактеризувати стан і динаміку 

досліджуваних процесів в Україні як дуже близьких до аналогічних процесів у 

Європі та розглянути цю тенденцію як поштовх для розвитку національної 

концепції «розумних» сталих міст. 

Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що 

отримані висновки та рекомендації придатні до використання органами 

виконавчої влади й місцевого самоврядування, державної статистики, у 

практичній діяльності – при розробленні інструментарію реалізації стратегії 

смарт-спеціалізації, консалтинговими компаніями та комерційними 

структурами  – при формуванні стратегії сталого розвитку, а також у 

навчальному процесі закладів вищої освіти.  

Наукові розробки, висновки і практичні рекомендації автора використані на 

національному рівні: Державною службою статистики України – при розробці 

перспективних напрямів застосування великих даних в офіційній статистиці в 

Україні (довідка № 21-17/213-18 від 10.08.2018 р.); на регіональному рівні: 

Головним управлінням статистики у Харківській області Державної служби 

статистики України – при підготовці аналітичних записок з питань розвитку 

сектору ІКТ в Харківській області (акт про впровадження від 17.04.2018 р.); 

Департаментом економіки та міжнародних відносин Харківської обласної 
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державної адміністрації – у процесі розробки Стратегії розвитку Харківської 

області на період до 2020 року, зокрема при підготовці п.1.2.3 «Європейські 

підходи до управління розвитком регіону» (довідка № 01-23/1993 від 4.06.2018 р.); 

на місцевому рівні: Управлінням інноваційного розвитку та іміджевих проектів 

Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Виконавчого комітету Харківської 

міської ради Харківської області – під час підготовки Стратегії розвитку міста 

Харкова на період до 2020 року, зокрема у розділі IV «Формулювання цілей і 

сценаріїв розвитку Харкова», п. 4.2 «Узгодження цілей розвитку міста з 

регіональними, національними та європейськими пріоритетами» (довідка № 549 

від 13.12.2017 р.); Виконавчим комітетом Синельниківської міської ради – у 

процесі розробки Стратегії розвитку міста Синельникове на період до 2020 року, 

зокрема, задля визначення стратегічних цілей (акт про впровадження № 01-12/2675 

від 10.07.2018 р.). 

Отримані наукові результати також використані в організаційно-

управлінській практиці ВАТ «Текстерно» при побудові інвестиційних бізнес-

процесів підприємства для обґрунтування рішення щодо розробки 

інвестиційного плану підприємства на наступний рік (акт від 13.04.2018 р.), ТОВ 

«Файний формат» – у ході розроблення стратегії розвитку підприємства в умовах 

зростаючої конкуренції на 2019 рік (довідка від 21.03.2018 р.); ТОВ «Неткрафт 

Компьютерз» – при розробці системи прийняття рішень щодо обґрунтування типу 

взаємодії з конкурентами та при розробці стратегії розвитку компанії (довідка 

№ 46 від 22.02.2018 р.); ТОВ «ЦМІК» – при аналізі положення підприємства на 

ринку та дослідження можливостей розвитку з урахуванням стратегій інших 

компаній, враховані пропозиції автора щодо інформаційного забезпечення моделі 

сталого розвитку (довідка № 2 від 29.11.2017 р.). 

Результати дисертації, викладені в авторській монографії та навчальному 

посібнику, використані у навчальному процесі Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна при розробленні навчальних програм, 

методичного забезпечення та при викладанні дисциплін на економічному 

факультеті, зокрема, «Методи класифікації даних в пакеті Statistica», «Сучасні 
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методи прогнозування», «Соціальна статистика» (довідка від 25.04.2018 р.); у 

навчальному процесі навчально-наукового інституту «Каразінська школа бізнесу» 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна при розробленні 

навчальних програм, методичного забезпечення для підготовки магістрів за 

спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та при 

викладанні дисциплін «Бізнес-моделювання в підприємницькій діяльності» і 

«Статистика» (довідка від 23.05.2018 р.).  

Апробація результатів дослідження. Основні результати виконаного 

дослідження, висновки і рекомендації представлено на таких наукових 

конференціях: ІХ  Міжнародна науково-практична конференція з нагоди Дня 

працівників статистики «Система державної статистики в Україні: сучасний 

стан, проблеми, перспективи» (Київ, 2011 р.); ХІ Міжнародна науково-практична 

конференція з нагоди Дня працівників статистики «Система державної 

статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи» (Київ, 2013 р.); 

ХVІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Статистична оцінка 

соціально-економічного розвитку» (Хмельницький, 2017 р.); Міжнародна 

науково-практична конференція «Актуальні питання економіки, фінансів, 

менеджменту та права в сучасних умовах» (Полтава, 2018 р.); Міжнародна 

науково-практична конференція «Економічна система України в умовах 

глобалізаційних викликів XXI століття» (Чернівці, 2018 р.); ІІ Міжнародна 

науково-практична конференція «Nowoczesna nauka: teoria i praktyka» (Катовице, 

2018 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Європейський вектор 

модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток» (Харків, 

2018 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Емерджентність 

економічних систем у сфері управління суспільним розвитком» (Черкаси, 

2018 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та 

молодих учених «Соціально-економічний розвиток економіки: виклики та шляхи 

стабілізації» (Харків, 2018 р.); Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція молодих учених «Управління економічними процесами на макро- і 

мікрорівні» (Львів, 2018 р.); I Міжнародна науково-практична конференція 



 
 

 

37

«Конкурентні стратегії розвитку України в глобальній економіці» (Київ, 2018 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих 

учених КрНУ імені Михайла Остроградського «Актуальні проблеми 

життєдіяльності суспільства» (Кременчук, 2018 р.); III Міжнародна науково-

практична конференція «Актуальні питання менеджменту и маркетингу» 

(Запоріжжя, 2018 р.); IV Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні питання сучасної науки» (Київ, 2018 р.); Міжнародна науково-

практична конференція «Сучасні світові тенденції розвитку науки та 

інформаційних технологій» (Одеса, 2018 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є закінченою, самостійно 

виконаною науковою працею, що відображає авторський підхід до методології 

статистичного забезпечення управління розвитком «розумних» сталих міст в 

Україні. Наукові положення, висновки і рекомендації, які виносяться на захист, 

одержані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у 

дисертації використані лише ті ідеї, положення і розробки, які є особистим 

доробком автора. 

Публікації. Основні положення і результати дисертаційної роботи 

опубліковано у 43 наукових працях загальним обсягом 73,55 друк. арк., з яких 

особисто автору належить 38,52 друк. арк., у тому числі 2 монографії (1 – 

одноосібна, 1 – колективна), 1 навчальний посібник, 25 статей у наукових 

фахових виданнях України, з них 13 статей – у виданнях, що включені до 

міжнародних наукометричних баз даних; 15 публікацій – в інших виданнях (тези 

доповідей на конференціях). 

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг 

дисертації – 464 сторінки друкованого тексту. Основний зміст викладено на 385 

сторінках. Робота містить 144 таблиці, з них 16 – на 25 сторінках; 84 рисунки, з 

них 6 – на 6 сторінках; 9 додатків на 142 сторінках. Список використаних 

джерел нараховує 506 найменувань та розміщений на 54 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТАТИСТИЧНОГО ВИВЧЕННЯ  

«РОЗУМНИХ» СТАЛИХ МІСТ 

 

 

1.1. Виявлення тенденцій урбанізації в світі та в Україні як 

передумова для розвитку національної концепції «розумних» міст  

 

Глобальна політика в економічній, соціальній і екологічній сферах 

невід’ємно пов’язана із національною діяльністю країн світу. Прийняття 

ефективних політичних рішень щодо глобального розвитку неможливе без 

використання своєчасної достовірної інформації за різними аспектами розвитку 

країн і регіонів світу. Актуальними питаннями є узагальнення, генерація та аналіз 

широкого спектру економічних, соціальних і екологічних даних, зокрема 

й інформації, на основі якої держави світу прагнуть розглядати загальні 

проблеми розвитку й аналізувати варіанти національної політики. 

Надання міжнародному співтовариству своєчасних й достовірних 

демографічних даних, а також аналіз і прогнозування демографічних тенденцій 

і результатів розвитку для всіх країн і регіонів світу є важливим аспектом 

статистичного забезпечення ефективних управлінських рішень щодо глобальної 

політики.  

Ряд міжнародних органів та організацій мають справу з розмірами 

і структурою населення країн і регіонів світу. 

Основним відомством, що на міжнародному рівні відповідає за збір 

офіційних національних статистичних даних щодо чисельності населення та 

щільності його розташування за територією, є Статистичний відділ Організації 

Об’єднаних Націй. Дані збираються і поширюються на щорічній основі з 1948 

року через систему Демографічних щорічників [164; 165; 502]. 

У Демографічних щорічниках представлена така інформація: 

1) загальна чисельність населення; 
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2) розподіл населення за 

– віком, статтю, сімейним станом; 

– географічними регіонами (міські / сільські регіони, великі 

географічні регіони, міста з населенням 100 тис. ос.); 

– етнокультурними особливостями (тобто, національне або етнічне 

походження, релігія і мова); 

– розміром і типом сім’ї, розміром і типом домогосподарства. 

Відділ народонаселення Організації Об’єднаних Націй готує оцінки 

і прогнози чисельності населення для країн і регіонів світу з розподілом за віком 

і статтю. Ці оцінки і прогнози засновані на національних даних, наданих відділом 

статистики ООН. Оцінки і прогнози чисельності населення публікуються 

в Перспективах народонаселення світу (World Population Prospects) [493; 494]. 

Відділ також використовує дані про щільність населення і урбанізацію як вхідні 

дані для оцінювання урбанізації. Ці оцінки представлені в Перспективах світової 

урбанізації (World Urbanization Prospects) [496; 497]. 

Програма Організації Об’єднаних Націй з населених пунктів (The United 

Nations Human Settlements Programme, UN-HABITAT) сприяє розвитку 

міжнародного співробітництва з питань населених пунктів, а саме: збору, 

зіставленню, аналізу і повідомленню даних про національні міські/сільські 

пункти з метою моніторингу стану і тенденцій в області населених пунктів. 

Постійний форум ООН з питань корінних народів, у співпраці з Відділом 

статистики Організації Об’єднаних Націй здійснює огляд національних методів 

збору і поширення даних про національні і / або етнічні групи, мову і релігію, 

приділяючи особливу увагу корінним жителям. 

Проведення дослідження чисельності й характеристик населення за 

окремими країнами та регіонами світу, а особливо в Україні, не втрачає своєї 

актуальності. Розроблення програм регіонального та місцевого розвитку 

зумовлює необхідність здійснення прогнозування чисельності населення на 

середньостроковий період в Україні та регіонах світу й проведення 
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порівняльного аналізу результатів прогнозування із офіційними даними 

Департаменту з економічних і соціальних питань ООН. 

Підготовка глобальних демографічних оцінок і прогнозів містить два 

окремих процеси: отримання нової інформації про демографічну ситуацію 

в кожній країні або регіоні світу, залучаючи в деяких випадках переоцінку 

минулих показників; розробку обґрунтованих припущень про майбутні 

тенденції народжуваності, смертності та міжнародної міграції, знову ж для 

кожної країни або регіону світу [47].  

Оцінки і прогнози, що були використані для аналізу, охоплюють 150-

річний часовий горизонт, який можна поділити на минулі оцінки (1950–2015) 

і прогнози на майбутнє (2015–2100). Минулі оцінки демографічних 

компонентів для 1950–2015 рр. були взяті безпосередньо з національних 

статистичних джерел, або із звітів відповідних Відділів і Департаментів ООН. 

Чисельність населення Землі на даний час зростає швидше, ніж будь-коли 

раніше. Знадобилося понад 250 тис. років, щоб населення Землі досягло 

позначки в мільярд мешканців (приблизно в 1800 р.); понад 100 років, щоб воно 

збільшилося до 2 млрд (у 1927 р.); пройшло ще 33 роки, і на планеті стало 

3 млрд мешканців [496; 497]. 

За офіційними даними ООН, для того, щоб населення Землі зросло з 6 до 

7 млрд, знадобилося трохи більше десятиліття [496; 497]. 

12 жовтня 1999 р. в боснійській столиці Сараєво народився Аднан 

Невич – шестимільярдний мешканець Землі. 31 жовтня 2011 р. світ відзначав 

народження семимільярдного жителя Землі. ООН оголосила, що титул 

почесного новонародженого належить Наргіс Кумар, що з’явилася на світ 

о 7:25 за місцевим часом в селі Малл в найбільшому штаті Індії Уттар-Прадеш, 

або Діани Мей Камачо, яка народилася рівно опівночі в Манілі (Філіппіни). 

Дванадцятирічний «міжмілліардний» інтервал між появою на світ Аднана 

і маляток Наргіс і Діани був найкоротшим в історії людства.  

За оцінками експертів Департаменту з економічних і соціальних питань 

ООН [496] до 2100 р. чисельність населення складе вже понад 11 млрд жителів 

і продовжить своє зростання далі (рис. 1.1) [47].  
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Рисунок 1.1 – Чисельність населення за регіонами світу 

Джерело: за оцінками експертів Департаменту з економічних і соціальних питань 

ООН [165, 496, 497]. 

 

У деяких країнах світу зростання населення досягло вражаючих 

показників [181]. Так, у 1970 р. в Нігерії проживало 57 млн чоловік. До 2050 р., 

якщо темпи народжуваності в цій країні не зазнають істотних змін, ця цифра 

збільшиться до 389 млн осіб – майже стільки ж, скільки і в США. Населення 

іншої африканської країни – Танзанії зростає ще швидшими темпами: в 1970 р. 

там проживало 14 млн чоловік, а до 2050 р. передбачається вже 139 млн. До 

2100 р. Нігерія і Танзанія можуть виявитися відповідно третьою та п’ятою 

країнами світу за чисельністю населення. 

На противагу цим країнам, в інших державах, що вважаються в даний час 

найбільш багатонаселеними, на той час народжуваність досягне свого піку, 

чисельність їх мешканців піде на спад. Чисельність населення Росії почала 

зменшуватись із 1995 р. В Японії (населення 126 млн) пік спостерігався 

в 2010 р. Населення Китаю досягне піку в 1,4 млрд в 2025 р., і потім цей 
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показник почне знижуватися. Навіть населення Індії (воно буде 

найчисленнішим в 2050 р.) набагато ближче до свого піку, ніж вважають багато 

дослідників: показник в 1,7 млрд осіб, можливий приблизно в 2060 р., а потім 

також почне знижуватися. 

В Європі на даний момент спостерігається загальна динаміка до 

поступового збільшення чисельності населення, темпи зростання при цьому 

в останні десять років залишаються сталими [496; 497]. 

В Україні (УРСР) у 1970 р. нараховували близько 47 млн населення. 

Пікова його чисельність спостерігалася в 1990 р. й склала 51 млн чоловік. 

З 1991 р. почалося поступове зменшення чисельності населення країни. Станом 

на 1 січня 2018 р. в Україні проживало вже менше 43 млн чоловік. Якщо темпи 

народжуваності залишаться сталими, за прогнозними розрахунками 

Департаменту з економічних і соціальних питань ООН до 2050 р. ця цифра 

зменшиться до 35 млн осіб [496; 497]. 

Проведений огляд показав, що в Україні, у порівнянні із загальною 

тенденцією зміни чисельності населення в Європі та іншими регіонами світу, 

склалася протилежна ситуація, що характеризується щорічним різким 

зменшенням чисельності населення, і потребує проведення ефективної 

демографічної політики, спрямованої на стимулювання народжуваності в країні. 

У зв’язку із цим, актуальним є короткострокове, середньострокове та 

довгострокове прогнозування чисельності населення в Україні із застосуванням 

сучасних методів з метою визначення гостроти існуючої проблеми та 

розроблення напрямів її вирішення.  

За методологією ООН країни і території світу згруповані за географічною 

ознакою в шість континентальних регіонів: Африка; Азія; Європа; Латинська 

Америка і Карибський басейн; Північна Америка і Океанія. Вони додатково 

розділені на 21 географічний регіон. 

Назви та склад географічних регіонів представлені в Стандартних кодах 

країн або територій для статистичного використання (Standard country or area 

codes for statistical use) [426].  
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Ці географічні регіони засновані на континентальних регіонах, які 

поділяються на субрегіони і проміжні регіони. Кожна країна або територія 

відображається тільки в одному регіоні. 

Відповідно до зазначеної методології до складу Європи відносяться такі 

країни і території, які об’єднані у чотири групи:  

1) Східна Європа: Білорусь, Болгарія, Польща, Республіка Молдова, 

Російська Федерація, Румунія, Словаччина, Угорщина, Україна, Чехія; 

2) Північна Європа: Аландські острови, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, 

Латвія, Литва, Норвегія, Нормандські острови, острів Мен, острови Свальбард 

та Ян-Маєн, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії 

Фарерські острови, Фінляндія, Швеція; 

3) Південна Європа: Албанія, Андорра, Боснія і Герцеговина, Гібралтар, 

Греція, Італія, Мальта, Папський Престол (Ватикан), Португалія, Сан-Марино, 

Сербія, Словенія, Іспанія, Колишня Югославська Республіка Македонія, 

Хорватія, Чорногорія; 

4) Західна Європа: Австрія, Бельгія, Ліхтенштейн, Люксембург, Монако, 

Нідерланди, Німеччина, Франція, Швейцарія. 

У сьогоднішньому, все більш глобалізованому і взаємопов’язаному світі 

понад половини населення (54%) живе в містах, хоча в усіх країнах все ще існує 

значна мінливість рівня урбанізації. Історично місто вважається найвищою 

формою економічних і соціокультурних досягнень людської цивілізації [156, 157]. 

На сьогодні міста є виробничими центрами товарів і послуг для внутрішнього та 

зовнішнього споживання. Сьогоднішнє місто – високошвидкісний комунікаційний 

вузол із потужною інфраструктурою сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ), яка пов’язує це місто з містами всього світу в режимі реального 

часу. Міста функціонують як «двигуни економічного зростання» і домінують 

у місцевих та національних економіках [155, 325, 445]. Міста також виступають 

у ролі «магнітів» для широкого кола кваліфікованих і некваліфікованих 

спеціалістів, які прагнуть знайти кращі засоби до існування та спосіб життя. Міста 

здатні виконувати ці різноманітні функції, оскільки вони мають кращу 
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інфраструктуру та послуги (у порівнянні з сільськими поселеннями), які 

допомагають економіці агломерацій. 

Завдяки усім цим факторам, за останні десятиріччя економічне зростання 

на чолі з містами було визначено пріоритетним в національних економічних 

політиках багатьох країн [154, 153, 155, 325, 445].  

Основні сучасні методологічні положення, статистичні дані про 

чисельність та щільність населення і урбанізацію, аналітичні матеріали та 

прогнози щодо сучасного стану та світових тенденцій урбанізації представлені 

у огляді 2018 року «Перспективи світової урбанізації» (World Urbanization 

Prospects: The 2018 Revision) департаменту з економічних та соціальних питань 

Секретаріату ООН, відділу з питань народонаселення UN DESA (The UN 

Department of Economic and Social Affairs) [497]. Відділ готує оцінки і прогнози 

чисельності населення для країн і регіонів світу з розподілом за віком і статтю. Ці 

оцінки і прогнози засновані на національних даних, наданих відділом статистики 

ООН. Оцінки і прогнози чисельності населення публікуються в Перспективах 

народонаселення світу (World Population Prospects) [427, 493].  

Програма Організації Об’єднаних Націй по населеним пунктам (The 

United Nations Human Settlements Programme, UN-HABITAT) сприяє розвитку 

міжнародного співробітництва з питань населених пунктів, а саме: збору, 

зіставленню, аналізу і повідомленню даних про національні міські/сільські 

пункти з метою моніторингу стану і тенденцій в області населених пунктів. 

Міста є важливими чинниками розвитку сучасних країн та подолання 

бідності як у міських, так і в сільських районах, оскільки вони зосереджують 

значну частину національної економічної діяльності, управління, торгівлі та 

транспорту й забезпечують важливі зв’язки з сільською місцевістю, іншими 

містами та країнами. Міське життя часто пов’язане з високим рівнем грамотності 

й освіти, кращим станом здоров’я, більшим доступом до соціальних послуг та 

розширенням можливостей для культурної та політичної діяльності. 

Тим не менш, швидке і незаплановане зростання міст загрожує сталому 

розвитку. Сьогодні, незважаючи на порівняну перевагу міст, міські території 
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є більш нерівномірними за розвитком, ніж сільські райони, і сотні мільйонів 

міських бідних жителів живуть у незадовільних умовах. У деяких містах 

недостатньо керована міська експансія призводить до швидкого розростання 

міст, забруднення та деградації навколишнього середовища й інших негативних 

наслідків. 

В усьому світі все більше людей мешкають у містах, а ніж у сільській 

місцевості. У 2007 році вперше в історії людства глобальне міське населення 

перевищило глобальне сільське населення (рис. 1.2) [25].  
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Рисунок 1.2 – Міське та сільське населення світу, 1950–2050 рр. 

Джерело: за даними Організації Об’єднаних Націй [497]. 

  

Так, управління містами стає одним з найважливіших напрямів розвитку 

XXI століття. Нагальним питанням постає створення нової сучасної моделі 

міста, інноваційного міста, яке використовує ІКТ та інші засоби для 

підвищення якості життя та конкурентоспроможності, ефективності міських 

послуг, одночасно забезпечуючи відповідність потребам нинішніх та майбутніх 

поколінь щодо економічних, соціальних, екологічних, а також культурних 
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аспектів. Сучасне місто об’єднує всі аспекти сталого розвитку, сприяє рівності, 

добробуту та спільному процвітанню в урбанізованому світі. 

У 1950 році більше двох третин (70%) людей всього світу мешкали 

в сільських населених пунктах і менше однієї третини (30%) в міських 

поселеннях. За даними Департаменту з економічних та соціальних питань 

Секретаріату ООН [497] у 2017 році в містах проживало близько 4,1 млрд осіб 

або 55% населення світу (рис. 1.2).  

Очікується, що міське населення продовжить зростати та у 2050 році 

частка міського населення наблизиться до 70% – це близько 6,7 млрд осіб, тобто 

стільки, скільки складало населення всієї земної кулі в 2007 році. Уже 

в 2025 році, ймовірно, з’явиться 30 мегаполісів з чисельністю населення в 10 

і більше мільйонів осіб в кожному (в 1950 році таких мегаполісів було всього 

два – Нью-Йорк і Токіо). При цьому найшвидший приріст можливий в містах із 

населенням 10 мільйонів осіб і менше [25].  

В останні роки, число мегаполісів, де проживає більше 10 мільйонів людей, 

постійно збільшується. У 1990 році було десять мегаполісів з 10 мільйонами 

жителів або більше, в яких проживало 153 мільйони осіб або трохи менше 7% 

міського населення на той час. У 2014 році в усьому світі було 28 мегаполісів, де 

мешкало 453 мільйони людей або близько 12% міських жителів світу. 

З сьогоднішніх 28 мегаполісів 16 розташовані в Азії, 4 – в Латинській Америці, 3 – 

в Африці та Європі, а 2 – у Північній Америці. 

За прогнозами, до 2030 року світ буде мати 41 мегаполіс з 10 мільйонами 

жителів або більше [497]. 

Рівні урбанізації значно відрізняються за різними регіонами світу. Згідно 

з останніми даними, показники урбанізації у 2018 році становили 43% 

в Африці, майже 50% – в Азії, 74% – в Європі, 81% – в Латинській Америці та 

Карибському басейні, 82% – в Північній Америці та 68% в Океанії [25, 497] 

(рис. 1.3).  
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Рисунок 1.3 – Середньорічні темпи зміни частки міського населення у світі та 

в Україні за 1950–2045 рр. 

Джерело: за даними Організації Об’єднаних Націй [497]. 

 

При позитивному демографічному зростанні в містах тенденція 

урбанізації продовжуватиметься в усіх основних регіонах. Серед трьох регіонів, 

що розвиваються, показники демографічного зростання міст найвищі в Африці 

та Азії, потім – Латинська Америка та Карибський басейн.  

В межах сучасного урбанізованого світу основні регіони демонструють 

різноманітні, хоч і односпрямовані тенденції щодо процесу урбанізації. 

Європа, Латинська Америка (та Карибський басейн), Північна Америка та 

Океанія вже перейшли за 50%-й поріг рівня урбанізації, коли в 1950 році ООН 

розпочала збирати демографічні дані. Їх показники урбанізації в 2018 році 
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склали відповідно 74%, 81%, 82% та 68% (табл. 1.1, рис. 1.4). Латинська 

Америка (та Карибський регіон) і Північна Америка швидко урбанізувалися 

протягом 1950–2000 років, та в 2018 році досягли найвищих рівнів урбанізації 

в світі [25]. 
 

Таблиця 1.1 – Міське населення та його частка у загальній чисельності 

населення за основними регіонами світу та в Україні за 1950–2050 рр.* 

Регіон  
світу 

Роки 

1950 1975 2000 2015 2025 2050 

Світ  
у цілому 

746 1 535 2 856 3 957 4 706 6 339 

29,6 37,7 46,6 54,0 58,2 66,4 

Африка 
32 103 279 472 659 1 339 

14,0 24,7 34,5 40,4 44,9 55,9 

Азія 
245 597 1 393 2 113 2 561 3 313 

17,5 25,0 37,5 48,2 53,9 64,2 

Європа 
283 443 517 547 562 581 

51,5 65,4 70,9 73,6 75,8 82,0 

Північна 
Америка 

110 179 249 295 325 390 

63,9 73,8 79,1 81,6 83,4 87,4 

Україна 
13 28 33 31 30 26 

35,5 58,4 67,1 69,7 72,1 79,0 

* Чисельність населення наведена у мільйонах, частка (%) виділена курсивом. 

Джерело: складено автором за даними Організації Об’єднаних Націй [497]. 

 

Найбільш високо урбанізованими (понад 70%) регіонами є Північна 

Америка, Латинська Америка (та Карибський регіон), Європа та Океанія, однак, 

з меншим темпом зростання у містах, ніж урбанізовані регіони Африки та Азії 

(рис. 1.3, 1.4). 

За останні 65 років основні регіони світу мали різноманітні тенденції 

процесу урбанізації. За оцінками ООН, всі основні регіони збережуть тенденцію 

подальшої урбанізації до 2050 року (табл. 1.1, рис. 1.4). Головним чином через те, 
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що міста вважаються «двигунами економічного зростання», оскільки вони здатні 

залучати кваліфіковані кадри, прямі внутрішні та іноземні інвестиції, що, в свою 

чергу, сприяє стрімкому розвитку національної економіки. 
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Рисунок 1.4 – Динаміка частки міського населення у загальній чисельності 

населення за основними регіонами світу та в Україні за 1950–2050 рр. 

Джерело: за даними Організації Об’єднаних Націй [497]. 

 

Порівняльний аналіз тенденцій процесів урбанізації в світі та в Україні 

дозволяє зробити висновки про те, що стан та динаміка зміни даних процесів 

в Україні дуже близька до аналогічних процесів у Європі, особливо, починаючи 
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з 90-х років. Це дає підстави стверджувати, що в Україні мають місце достатньо 

високі темпи розвитку міст, аналогічні загальноєвропейським рівням. 

Жодна країна не процвітає без урбанізації, і немає процвітаючої нації, яка 

не є переважно міською. Протягом останніх 60 років існує міцний зв’язок між 

економічним зростанням та урбанізацією, а більшість бідних країн світу 

залишаються серед найменш урбанізованих держав. Міські райони надають 

багато потенційних переваг для поліпшення умов проживання, які вони 

забезпечують для більшості форм інфраструктури та послуг.  

Постійна урбанізація є ключем до успішного розвитку. Точні, послідовні 

та своєчасні дані про глобальні тенденції урбанізації та розширення міста 

є критичними для оцінки поточних та майбутніх потреб щодо визначення 

пріоритетів політики для сприяння всебічному та рівноправному розвитку міст 

та сільських територій.  

З метою систематичного відстеження рівнів та тенденцій урбанізації в 

усьому світі та моніторингу прогресу у досягненні цілей сталого розвитку в 

містах та сільській місцевості, уряди, за підтримки міжнародного 

співробітництва, повинні продовжувати свої зусилля зі створення більш 

широких та якісних даних про розмір, розподіл та характеристики населення.  

Для успішної стабільної урбанізації потрібні компетентні уряди, 

відповідальні за управління містами та їх розширення, а також належне 

використання ІКТ для більш ефективного надання послуг. На сьогодні, існує 

гостра потреба у створенні інституційних можливостей та застосування 

інтегрованих підходів для досягнення стабільності у містах. 

Оперативна інформація щодо глобальних тенденцій урбанізації та 

зростання міста є життєво важливою для визначення пріоритетів політики, 

спрямованих на сприяння всебічному, рівноправному та сталому розвитку міст. 

Економічне вимірювання сталого міського розвитку пов’язане із 

загальною проблемою розвитку, яка включає економічні, соціальні та 

екологічні аспекти. З кінця 1980-х років концепція сталого розвитку була 

теоретично обґрунтована та отримала широке застосування на практиці [358]. 
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Було визнано, що сталий розвиток міста веде до створення економічно, 

соціально та екологічно стійкого суспільства, але для покращення рівня життя 

необхідний цілісний підхід до міського планування та управління. Постійна 

урбанізація вимагає, щоб міста створювали нові можливості отримання доходів 

та працевлаштування, розширювали необхідну інфраструктуру щодо 

водопостачання та санітарії, енергетики, транспорту, інформації та 

комунікацій; забезпечення рівного доступу до послуг; зменшення кількості 

людей, що живуть у нетрях; збереження природних активів в межах міста та 

прилеглих районів. 

Економічний розвиток населених пунктів має величезне значення для 

створення безпечних та сталих міст. На фоні цього контексту в останні роки 

активно формується ідея «розумного міста». 

Поняття «розумні міста» та «розумна економіка» виникли тоді, коли 

у контексті зміни клімату [344] та глобального економічного сповільнення [479] 

загострились проблеми, що пов’язані з містами, їх запланованим та сталим 

розвитком, ефективним управлінням тощо. Концепція «розумного міста» 

побудована на поєднанні ідей про те, як ІКТ можуть сприяти поліпшенню 

функціонування міст, підвищенню їх конкурентоспроможності, ефективності та 

пошуку нових шляхів вирішення проблем бідності та поганого управління 

навколишнім середовищем [221].  

Поняття «розумне місто» безпосередньо пов’язане з концепцією та 

міжнародною практикою сталого міського розвитку. Тому можна припустити, що 

поняття «розумне місто» та його впровадження можуть потенційно сприяти 

концепції та практиці сталого міського розвитку, що включає в себе економічні, 

екологічні питання та питання загальної справедливості. 
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1.2. «Розумне» стале місто як об’єкт статистичного дослідження 

 

Концепція «розумного сталого міста» в останні десятиліття набула 

широкої популярності у науковій літературі, регіональній та міжнародній 

політиці. Для розуміння концепції важливо встановити, чому міста вважаються 

основним елементом стратегічних планів на майбутнє.  

Основна причина пов’язана з ключовою роллю міст в соціальних та 

економічних аспектах життя людей у всьому світі та величезним впливом на 

екологічну стійкість [336]. 

Кабінет міністрів України 22 лютого 2018 р. схвалив законопроект «Про 

засади адміністративно-територіального устрою України» та прийняв рішення 

направити його до Верховної Ради [63].  

Законопроект регулює питання щодо порядку утворення, ліквідації, 

встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних одиниць, назв 

населених пунктів і віднесення їх до певних категорій та є одним з необхідних для 

продовження децентралізації. Встановлюється трирівнева система адміністративно-

територіального устрою України (АР Крим і області – райони – громади). 

Населений пункт – компактно заселене місце проживання людей, що 

утворилося внаслідок історичних традицій, господарської та іншої діяльності, 

має сталий склад населення, власне найменування, відокремлену територію та 

зареєстровано в порядку, передбаченому цим Законом. 

За містобудівними та соціально-економічними характеристиками 

населені пункти поділяються на такі категорії: міста, селища, села. 

Місто – населений пункт з переважно компактною забудовою, сталим 

складом населення, на території якого розташовані промислові і переробні 

підприємства, підприємства комунального господарства, житловий фонд, який 

має розвинуту соціальну, комунальну і транспортну інфраструктуру. 

Утворення громади здійснюється на основі населеного пункту (міста, 

селища, села), який, як правило, є економічним та/або культурним центром для 

жителів навколишніх населених пунктів і на території якого наявні необхідні 
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об’єкти соціальної, комунальної та інженерної інфраструктури із забезпеченням 

доступності до них жителів у межах території громади. Залежно від статусу 

населеного пункту, який є  центром громади, громади поділяються на сільські, 

селищні, міські [63]. 

Зростання чисельності населення більшості міст України припинилося на 

початку 1990-х років, а згодом значно посилилася депопуляція міського 

населення. Пік даної тенденції припадає на кінець 1990-х – початок 2000-х 

років. За період з 12 грудня 2001 до 1 січня 2018 р. Україна втратила понад три 

мільйони міських жителів. За пострадянський період кількість міст в Україні 

збільшилася до 460, але їх розподіл за чисельністю змінився. Статус міста-

мільйонника втратив Донецьк. Місто Дніпро втратило статус міста-

мільйонника в 2012 р. та відновило в 2018 р., Миколаїв та Маріуполь покинули 

групу 500-тисячників (табл. 1.2.). 

 

Таблиця 1.2 – Чисельність населення найбільших міст України в 1989–

2018 рр.  

№ Місто 
Чисельність населення, тис осіб 

1989 
12.01 

1991 
01.01 

1995 
01.01 

2001 
5.12 

2005 
01.01 

2010 
01.01 

2012 
01.01 

2014 
01.01 

2015 
01.01 

2016 
01.01 

2017 
01.01 

2018 
01.01 

1 Київ 2587,9 2635,0 2635,0 2661,3 2666,4 2785,1 2814,3 2868,7 2888,0 2906,6 2925,8 2934,5 

2 Харків 1610,0 1623,0 1576,0 1470,9 1464,7 1452,3 1441,4 1451,1 1452,9 1450,4 1439,0 1450,1 

3 Одеса 1115,4 1101,0 1060,0 1029,0 1007,1 1010,3 1008,2 1017,0 1016,5 1010,8 1010,8 1011,5 

4 Дніпро* 1177,9 1189,0 1161,0 1065,0 1054,2 1011,2 999,6 993,1 989,8 983,8 976,5 1000,5 

5 Донецьк 1109,1 1121,0 1102,0 1016,2 1000,0 968,3 955,0 949,8 936,3 929,1 927,2 918,9 

6 
Запо-
ріжжя 883,9 897,0 887,0 815,3 799,3 780,7 772,6 766,3 762,0 756,9 750,7 745,4 

7 Львів 790,9 802,0 806,0 732,8 733,7 734,0 729,8 729,0 729,4 728,4 728,0 726,8 

8 
Кривий 
Ріг 713,1 735,0 739,0 669,0 696,7 670,4 660,2 652,1 647,7 642,3 636,3 629,7 

9 
Мико-
лаїв 502,8 532,0 533,0 514,1 509,0 501,2 497,0 494,9 494,8 493,6 490,8 486,3 

10 
Марі-
уполь 518,9 522,0 515,0 492,2 482,4 469,3 464,5 458,5 455,1 453,6 449,5 444,5 

* У 2002 р. до складу міста Дніпропетровська (на теперішній час Дніпро) ввійшло 

смт Таромське (населення: 15 838 осіб). 
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На початок 2018 р. у восьми містах України з населенням понад 500 тис. 

офіційно проживало 10,35 млн осіб (35,2% міського населення країни), у тому 

числі в містах-мільйонниках – 6,4 млн осіб. Динаміку населення десяти 

найбільших міст країни представлено на рис. 1.5–1.6. 
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Рисунок 1.5 – Динаміка чисельності населення найбільших міст України 

Джерело: побудовано за даними [67]. 

 

Для системи міського розселення в Україні характерне посилення ознак 

моноцентричності: при частці території в Україні 0,14% на Київ припадає понад 

6,9% населення в цілому та понад 9,9% міського населення країни (проти 5% та 

7,5% відповідно у 1989 р.). Водночас можна чітко ідентифікувати сім 

міжрегіональних центрів розселення – Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, 

Львів, а також нині окупований Донецьк.  
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Рисунок 1.6 – Динаміка чисельності населення великих міст України 

Джерело: побудовано за даними [67]. 

 

Регіональні особливості зміни чисельності  та частки міського населення 

в Україні в 2001–2018 рр. представлені в табл. 1.3.  

Незважаючи на те, що практично в усіх областях України зменшилась 

чисельність міського населення, питома вага міського населення у загальній 

чисельності збільшилась. 

На думку К. Мезенцева, найбільш стійкими до демографічних та 

економічних викликів є столиця України (що суттєво випереджає інші міста 

України за всіма критеріями), міжрегіональні центри Одеса, Харків, Дніпро, міста 

із розвитком кон’юнктурних галузей промисловості та сфери послуг. Найбільш 

вразливі – невеликі переважно моноспеціалізовані та периферійні міста, для яких 

характерні демографічні проблеми та згортання промислового виробництва [69]. 
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Вимірювання сталого міського розвитку включає економічні, соціальні та 

екологічні аспекти й пов’язане з загальною проблемою розвитку. З кінця 

минулого століття концепція сталого розвитку була теоретично обґрунтована та 

отримала широке застосування на практиці [358].  

 

Таблиця 1.3 – Регіональні особливості зміни чисельності та частки 

міського населення в Україні в 2001–2018 рр. 

 Чисельність міського населення, 
тис. осіб 

Питома вага міського населення у 
загальній чисельності, відсотків 

на 5 грудня 
2001 р. 

на 1 січня 
2011 р. 

на 1 січня 
2018 р. 

на 5 грудня 
2001 р. 

на 1 січня 
2011 р. 

на 1 січня 
2018 р. 

Україна 32574,4 31441,6 29371,0 67,2 68,7 69,3 
АРК 1274,3 1234,0 … 62,7 62,8 … 
Вінницька 818,9 814,1 806,3 46,2 49,6 51,2 
Волинська 533,2 537,0 542,7 50,3 51,8 52,3 
Дніпропетровська 2960,3 2785,4 2707,0 83,0 83,5 83,8 
Донецька 4363,6 4013,1 3813,3 90,1 90,5 90,8 
Житомирська 775,4 741,2 726,7 55,8 58,0 59,0 
Закарпатська 466,0 463,8 465,5 37,0 37,2 37,0 
Запорізька 1458,2 1385,2 1331,5 75,6 76,9 77,3 
ІваноФранківська 593,0 597,2 606,2 42,1 43,3 44,0 
Київська 1053,5 1053,5 1089,2 57,6 61,3 62,1 
Кіровоградська 682,0 625,4 603,0 60,2 61,9 63,1 
Луганська 2190,8 1986,4 1884,7 86,0 86,7 86,9 
Львівська 1558,7 1546,5 1542,1 59,3 60,8 61,0 
Миколаївська 838,8 800,8 779,7 66,3 67,7 68,3 
Одеська 1624,6 1594,8 1594,9 65,8 66,8 66,9 
Полтавська 956,8 908,3 878,9 58,7 61,1 62,2 
Рівненська 549,7 551,2 550,9 46,9 47,8 47,5 
Сумська 842,9 783,0 754,2 64,9 67,4 68,9 
Тернопільська 485,6 474,7 472,7 42,5 43,8 44,9 
Харківська 2288,7 2205,2 2179,5 78,5 80,0 80,9 
Херсонська 706,2 665,5 641,4 60,1 61,2 61,3 
Хмельницька 729,6 727,7 723,0 51,0 54,8 56,7 
Черкаська 753,6 720,8 690,1 53,7 56,1 56,6 
Чернівецька 373,5 381,1 390,4 40,5 42,2 43,1 
Чернігівська 727,2 689,3 662,4 58,4 62,8 64,9 
м. Київ 2611,3 2799,2 2934,5 100,0 100,0 100,0 
м. Севастополь 358,1 357,4 … 94,4 93,8 … 

Джерело: побудовано за даними [67]. 
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25–27 вересня 2015 р. в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації 

Об’єднаних Націй у Нью-Йорку відбувся Саміт ООН. В ході зустрічі на вищому 

рівні зі сталого розвитку 193 держави-члени Організації Об’єднаних Націй (ООН) 

офіційно прийняли нову програму в галузі сталого розвитку, яка має назву 

«Перетворення нашого світу: Порядок денний в галузі сталого розвитку на період 

до 2030 року». Програма офіційно набула чинності 1 січня 2016 р. [458]. 

Поняття «сталий розвиток» вперше було використано Міжнародною 

комісією з навколишнього середовища і розвитку у 1987 р. та визначалося як 

«розвиток, що відповідає потребам сучасності, не посягаючи на здатність 

майбутніх поколінь задовольнити власні потреби» [358].  

Концепція сталого розвитку була прийнята на Конференції ООН 

з розвитку і навколишнього середовища в місті Ріо-де-Жанейро в 1992 р. [387]. 

В основі цілей сталого розвитку (ЦСР) лежать Цілі розвитку тисячоліття, 

сформульовані в Декларації тисячоліття, яка була прийнята у вересні 2000 р. на 

Саміті тисячоліття ООН. Вона містила 8 цілей розвитку, спрямованих на 

боротьбу з бідністю, голодом, хворобами, неписьменністю, погіршенням стану 

навколишнього середовища та дискримінацією жінок [446]. 

Сталий розвиток вимагає узгоджених дій щодо створення всеосяжного, 

сталого та стійкого майбутнього для людей та планети. 

Для досягнення сталого розвитку надзвичайно важливо гармонізувати три 

основні елементи: економічне зростання, соціальну інтеграцію та захист 

навколишнього середовища (рис. 1.7) [446]. Ці елементи взаємопов’язані, і всі 

вони мають вирішальне значення для благополуччя окремих людей та 

суспільства в цілому.  

Ліквідація бідності у всіх її формах та вимірах є неодмінною вимогою для 

сталого розвитку. З цією метою першочерговим має бути сприяння сталому, 

всеохоплюючому та рівноправному економічному зростанню, створенню 

більших можливостей для всіх, зменшенню нерівності, підвищенню базових 
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стандартів життя, сприяння справедливому соціальному розвитку та 

інтегрованому сталому управлінню природними ресурсами та екосистемами. 

 

 
 

Рисунок 1.7 – Елементи сталого розвитку  

Джерело: побудовано автором відповідно до [446]. 

 

Цілі й завдання сталого розвитку стимулюватимуть в найближчі роки 

діяльність в таких надзвичайно важливих напрямках, що зображені на рис. 1.8. 
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Справедливість Достаток 

Придатність  
для життя  

� Інноваційні процеси. 
� Сприяння розвитку та підвищенню ролі  
високотехнологічних і творчих видів діяльності.  
� Орієнтація на бізнес. 
� Стратегії створення робочих місць. 
� Забезпечення зростання, ефективності та 
«справедливого» розподілу багатства. 
� Управління ризиками. 

� Ефективне 
використання ресурсів.
� Сучасні технології 
виробництва.  
� Запобігання 
стихійним лихам.  
� Розвиток «зеленої» 
економіки. 

� Якість зайнятості 
населення. 
� Розвиток навичок та 
умінь. 
� Бізнес-етика. 
� Соціальна рівність. 

� Дотримання прав людини. 
� Інвестиції у некомерційні 
організації. 
� Соціальна інтеграція 
міських жителів в управління 
(інклюзивність). 
� Соціальна згуртованість.  

� Збереження чистого 
повітря і води. 
� Відсутність відходів. 
� Екологічна сталість. 
� Розвиток «зеленої» 
енергії. 

� Охорона здоров’я. 
� Цілісність екосистем. 
� Контроль над зміною 
клімату. 
� Збереження 
біорізноманіття.  
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Рисунок 1.8 – Напрямки стимулювання діяльності відповідно до Цілей сталого 

розвитку  

Джерело: побудовано автором відповідно до [446]. 

 

Держави-члени ООН визначили 17 цілей в галузі сталого розвитку на 

період до 2030 р. (рис. 1.9) і 169 задач, для моніторингу досягнення яких 

розроблені відповідні показники. 

Ці цілі застосовні до будь-якого суспільства. Для досягнення цілей в області 

сталого розвитку необхідно, щоб всі країни інтегрували їх у свої національні 

стратегії та плани [447]. 

ЦСР не є юридично обов’язковими, передбачається, що уряди всіх країн 

візьмуть на себе відповідальність і створять національні механізми, які 

сприятимуть досягненню заявлених цілей.  

Напрямки стимулювання діяльності відповідно до Цілей і завдань сталого розвитку 
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Рисунок 1.9 – Цілі в області сталого розвитку 

Джерело: узагальнено автором за [458]. 

 

ЦІЛІ  СТАЛОГО  РОЗВИТКУ  

Ціль 1 
Подолання бідності усюди в усіх її 

формах 

Ціль 2 
Подолання голоду, досягнення продовольчої 
безпеки, поліпшення харчування і сприяння 
сталому розвитку сільського господарства 

Ціль 3 
Забезпечення здорового способу життя 
та сприяння благополуччю населення 

у будь-якому віці 

Ціль 4 
Забезпечення всеохоплюючої і справедливої 

якісної освіти та заохочення можливості 
навчання впродовж усього життя 

Ціль 5 
Забезпечення гендерної рівності, 

розширення прав і можливостей усіх 
жінок та дівчаток 

Ціль 6 
Забезпечення наявності та 

раціонального використання 
водних ресурсів і санітарії для всіх 

Ціль 7 
Забезпечення для всіх осіб доступу 
до недорогих, надійних, стійких і 

сучасних джерел енергії 

Ціль 10 
Скорочення нерівності всередині країн і 

між ними 

Ціль 8 
Сприяння поступальному, всеохоп-
люючому та сталому економічному 
зростанню, повній і продуктивній 
зайнятості та гідній праці для всіх 

Ціль 9 
Створення стійкої інфраструктури, сприяння все-

охоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям 

Ціль 11 
Забезпечення відкритості, безпеки, 

життєстійкості й екологічної 
стійкості міст і населених пунктів 

Ціль 12 
Забезпечення переходу до раціональних 

моделей споживання і виробництва 

Ціль 13 
Вжиття невідкладних заходів щодо 
боротьби зі зміною клімату та його 

наслідками 

Ціль 14 
Збереження та раціональне використання 

океанів, морів і морських ресурсів 
в інтересах сталого розвитку 

Ціль 15 
Захист та відновлення екосистем суші та 

сприяння їх раціональному використанню, 
раціональне лісокористування, боротьба з 

опустелюванням, припинення процесу деградації 
земель та зупинка процесу втрати біорізноманіття 

Ціль 16 
Сприяння побудові миролюбного й відкритого 

суспільства в інтересах сталого розвитку, 
забезпечення доступу до правосуддя для всіх, 
а також створення ефективних, підзвітних та 
заснованих на широкій участі інституцій на 

всіх рівнях 

Ціль 17 
Зміцнення засобів здійснення 
й активізація роботи в рамках 

Глобального партнерства 
в інтересах сталого розвитку 
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Задля сприяння процвітанню та захисту усієї планети ЦСР закликають до 

дій всі без виключення країни – бідні, багаті і з середнім рівнем доходу. Вони 

є глобальними за своїм характером і універсальними в застосуванні, але при 

цьому враховують особливості розвитку, національний потенціал, а також 

національні стратегії та пріоритети. 

З метою надання допомоги країнам у визначенні пріоритетів дій для 

досягнення сімнадцяти ЦСР, компанією Bertelsmann Stiftung та Мережею 

рішень зі сталого розвитку (SDSN – UN Sustainable Development Solutions 

Network) був розроблений Індекс прогресу в досягненні ЦСР (Global SDG 

Index) [401]. Індикатори та інформаційні панелі, на основі яких складається цей 

індекс, повинні допомогти країнам виявляти ключові проблеми з досягненням 

окремих цілей, а глобальний індекс дозволяє оцінити загальний прогрес та 

провести порівняння з іншими країнами. 

Значення індексу SDG визначає позицію країни між «найгіршим» (0) та 

«найкращим» (100) результатами за країнами світу. Так, для України цей індекс 

становить 72,7, що вказує на те, що в країні реалізовано в середньому 72,7% 

можливостей на шляху досягнення найкращого результату щодо 17 ЦСР. 

Очолюють рейтинг 2017 р. за Global SDG Index три скандинавські країни 

(Швеція, Данія та Фінляндія). Україна займає 39-е місце в рейтингу серед 

157 країн [401]. 

Цілі, що затверджені Генеральною Асамблеєю ООН у вересні 2015 р., 

включають, зокрема, «Ціль 11 – Забезпечення відкритості, безпеки, 

життєстійкості й екологічної стійкості міст і населених пунктів» («Goal 11 – 

Make Cities and Human Settlements inclusive, safe, resilient and sustainable») [434].  

Індекс SDG базується на усереднених значеннях субіндексів для кожної 

з сімнадуяти ЦСР. Індекс SDG 2017 та субіндекс за ЦСР (SDG) 11 для 5 країн-

лідерів (1–5 позиції у рейтингу за Global SDG Index) та України (39 позиція у 

рейтингу за Global SDG Index) наведені на рис. 1.10. Аналіз показав, що 

Україна має достатньо високий рівень за ЦСР 11. Це вказує на наявність 

великих перспектив та можливостей сталого розвитку міст України. 
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У ході проведення конференції Rio+20, де відбулася трансформація 

«Цілей розвитку тисячоліття» в «Цілі сталого розвитку» було визначено, що до 

створення економічно, соціально та екологічно розвиненого суспільства, 

призведе сталий розвиток міст. Але необхідний цілісний підхід до міського 

планування та управління для покращення рівня життя. Врешті-решт слід 

зазначити, що одним із пріоритетних завдань впровадження ЦСР є інвестування 

в посилення збору даних, вибору показників та статистичної спроможності у 

всіх країнах. 
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Рисунок 1.10 – Індекс SDG 2017 та субіндекс за SDG 11 для 5 країн-лідерів та 

України 

Джерело: побудовано відповідно до [401]. 

 

Країни несуть основну відповідальність за проведення подальшої 

діяльності і огляду прогресу в реалізації цілей, а для цього необхідно 

забезпечити збір якісних, доступних і актуальних даних. 
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Одним з найважливіших напрямів сталого розвитку міст є управління ними.  

На думку А. Головача, В. Захожая та Н. Головач [68], «управління можна 

визначити як систематичний вплив на певний об’єкт або на його підрозділи з 

метою забезпечення життєдіяльності та досягнення кінцевої мети (результату)».  

Управління міським розвитком – це систематичний вплив, спрямований 

на підтримку та поліпшення функціонування міста відповідно до поставлених 

цілей розвитку. 

Відповідно до ISO 37101:2016 «Сталий розвиток громад – Система 

управління сталим розвитком – Керівництво щодо використання» («Sustainable 

development in communities – Management system for sustainable development – 

Requirements with guidance for use») цілі управління сталим міським розвитком 

можна сформулювати як забезпечення привабливості та адаптивності громади, 

підвищення добробуту та згуртованості мешканців міста, збереження 

і оздоровлення навколишнього середовища, відповідальне використання ресурсів 

в межах міста та прилеглих районів [491]. 

Концептуальна блок-схема статистичного забезпечення управління сталим 

міським розвитком, що характеризує структуру та послідовність операцій, 

спрямованих на обґрунтування управлінських рішень, наведена на рис. 1.11.  

Використання статистичних методів надає можливість оцінити рівень 

досягнення вищеназваних цілей сталого розвитку і окреслює способи обліку 

аспектів сталості.  

Дуже важливим питанням постає створення сучасної інноваційної моделі 

«розумного» міста, яка використовує засоби для підвищення якості життя, 

ефективності міських послуг та конкурентоспроможності, ІКТ та одночасно 

забезпечує задоволення потреб майбутніх та нинішнього поколінь щодо 

соціальних, економічних, екологічних та культурних аспектів.  

«Розумне» стале місто – це місто, що об’єднує у собі аспекти сталого 

розвитку та сприяє рівності, добробуту та спільному процвітанню в світі, що 

дедалі стає більш урбанізованим.  
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Рисунок 1.11 – Концептуальна блок-схема статистичного забезпечення 

управління сталим міським розвитком 

Джерело: побудовано автором. 
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Підвищенню конкурентоспроможності міст, вирішенню проблем бідності, 

та недосконалого управління навколишнім середовищем, ефективності 

використання ресурсів та пошуку нових шляхів розвитку сприяє концепція 

«розумного міста», що побудована на реалізації ідей про те, як ІКТ сприяють 

поліпшенню функціонування міст [221].  

Незважаючи на те, що існує велика кількість наукових джерел, 

присвячених дослідженню «розумних» міст, відсутній стандартизований 

загальноприйнятий набір термінів, які дозволяють точно описати «розумне 

стале місто» (Smart Sustainable City – SSC) та визначити його риси, як об’єкта 

статистичного дослідження. Формалізація поняття «розумне стале місто» та 

його впровадження можуть потенційно сприяти розвитку концепції та 

поширенню національної практики сталого міського розвитку, що включає в 

себе економічні, екологічні питання та питання загальної справедливості. 

Стандартизоване визначення «розумного сталого міста» дозволить 

обґрунтувати теоретико-методологічні основи статистичного дослідження 

міського розвитку, створити більш чітко визначену концепцію щодо 

інфраструктури ІКТ, сформувати систему ключових індикаторів ефективності 

(КІЕ) управління розвитком сталих міст. Слід акцентувати увагу на тому, що 

часто використовуються і декілька інших альтернативних термінів, таких як 

«цифрове» місто, «інтелектуальне» місто, «віртуальне» місто тощо. Ці терміни 

репрезентують більш конкретні та менш інклюзивні рівні розвитку міста, тому 

концепція «розумного міста» часто їх включає і широко використовує [29].  

Цифрове місто (digital city) означає «пов’язану спільноту, яка об’єднує 

широкопланову комунікаційну інфраструктуру; гнучку, сервісно-орієнтовану 

обчислювальну інфраструктуру на основі відкритих галузевих стандартів та 

інноваційних послуг для задоволення потреб урядів та їх працівників, громадян 

та підприємств» [256]. Метою цифрового міста є створення середовища для 

обміну інформацією, співпраці, сумісності та бездоганного досвіду для всіх 

мешканців в будь-якій точці міста.  

Поняття інтелектуального міста (intelligent city) виникає при поєднанні 

розумного суспільства з цифровим містом. Згідно з Komninos K. [278], 
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інтелектуальні міста докладають значних зусиль, щоб більш істотно 

й фундаментально використовувати інформаційні технології для перетворення 

життя та роботи. Визначною рисою інтелектуального міста є здатність 

підтримувати навчання, технологічний розвиток та інноваційні процеси 

в містах; у цьому сенсі кожне цифрове місто не обов’язково є інтелектуальним, 

але у кожному інтелектуальному місті є цифрові компоненти.  

Так, у роботі [339] Nam T. і Pardo T. зазначають, що термін «розумне» 

є більш зручним і зрозумілим для користувача, ніж більш елітарний термін 

«інтелектуальне». Ця інтерпретація свідчить, що термін «розумне» місто 

є більш широким, ніж «інтелектуальне» місто, і «розумність» реалізується лише 

тоді, коли система адаптується до потреб користувача.  

Схожим терміном до розумного міста, з точки зору використання людського 

потенціалу та творчого життя, є місто «знань» (knowledge city). Це місто, 

призначене для заохочення до пізнання. Поняття місто «знань» певною мірою 

взаємозамінне з подібним поняттям, таким як освітнє місто (educating city) [167].  

У «віртуальному» місті (virtual city) функції міста виконуються 

в кіберпросторі. Місто стає гібридною концепцією, яка складається з реальності 

із її фізичними сутностями, реальними мешканцями та паралельним 

віртуальним містом аналогів реальних утворень та людей [81].  

«Повсюдне» місто (ubiquitous city) – це продовження концепції 

цифрового міста з точки зору повсюдної доступності та інфраструктури. Це 

робить доступними всебічні обчислення для міських елементів. Його 

особливості полягають у створенні середовища, де будь-який громадянин може 

отримувати будь-які послуги будь-де та будь-коли за допомогою будь-яких 

пристроїв. «Повсюдне» місто сильно відрізняється від відомого віртуального 

міста: віртуальне місто відтворює міські елементи, візуалізуючи їх 

у віртуальному просторі, тоді як «повсюдне» місто створюється комп’ютерними 

мікросхемами або сенсорами, вставленими до цих міських елементів [292].  

У табл. 1.4 наведено деякі визначення «розумного» міста, запропоновані 

в літературі, що дає уявлення про різноманіття тлумачень [29].  
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Таблиця 1.4 – Визначення «розумного» міста 

Автор 
(джерело) 

Визначення 

www.smart-
cities.eu 
[194, 195] 

«Розумним» є місто, що добре функціонує в перспективі у шести «розумних» 
сферах, побудованих на розумному поєднанні ресурсів та діяльності 
самостійних, незалежних та обізнаних громадян 

Hall R. 
[217] 

Місто, яке здійснює моніторинг та інтеграцію умов своєї інфраструктури, 
включаючи дороги, мости, тунелі, метро, аеропорти, морські порти, комунікації, 
воду, електроенергію, навіть великі будівлі, може краще оптимізувати свої 
ресурси, планувати його профілактичну діяльність, а також контролювати 
аспекти безпеки, одночасно максимізуючи послуги своїм мешканцям 

Giffinger R. 
et al. [195] 

Місто, яке добре функціонує в перспективі у шести «розумних» сферах 
(економіка, люди, управління, мобільність, навколишнє середовище та життя), 
побудоване на розумному поєднанні ресурсів та діяльності самостійних, 
незалежних та обізнаних громадян 

Harrison C. 
et al. [221] 

Місто, що з’єднує фізичну інфраструктуру, ІТ-інфраструктуру, соціальну 
інфраструктуру та бізнес-інфраструктуру, щоб використати колективний 
інтелект міста 

Guan L. 
[209]   

«Розумне» місто – це місто, що готове забезпечити умови для здорової та 
щасливої громади в мінливих умовах глобальних, екологічних, економічних та 
соціальних тенденцій 

Kourtit K. 
 et al. [282] 

«Розумні» міста мають високу продуктивність, оскільки вони мають відносно 
високу частку високоосвічених людей, наукомістких робочих місць, систем 
планування, орієнтованих на результат, творчої діяльності та ініціатив, 
спрямованих на сталість 

Lombardi  
et al. [304] 

Термін «розумне» місто використовується з посиланням на різні аспекти, які 
варіюють від ІКТ-районів до «розумних» мешканців з точки зору рівня освіти. 
Крім того, цей термін часто стосується відносин між міською владою та 
громадянами (наприклад, «розумне» управління або інтелектуальне 
управління). ... Основними моментами є: інтелектуальне управління (пов’язане 
з участю у ньому); «розумний» людський капітал (пов’язаний з людьми); 
«розумне» середовище (пов’язане з природними ресурсами); «розумне» життя 
(пов’язана з якістю життя) та інтелектуальна економіка (пов’язана з 
конкурентоспроможністю), важливе використання сучасних технологій у 
повсякденному міському житті, що включає в себе інноваційні транспортні 
системи, інфраструктуру та логістику, а також зелені та ефективні енергетичні 
системи. Додаткові фактори, що пов’язані з міським життям у Smart City, 
включають охорону/безпеку, культурну спадщину 

Caragliu A. 
et al. [254] 

Місто є «розумним», коли інвестиції в людський та соціальний капітал та 
традиційну (транспортну) та сучасну (ІКТ) інфраструктуру зв’язку забезпечують 
стійке економічне зростання та високу якість життя, а також мудрий менеджмент 
природними ресурсами шляхом участі в управлінні 

 

Nam T. і Pardo T. [339] звернули увагу на різницю між концепцією 

«розумного міста» та іншими пов’язаними термінами у трьох категоріях: 

технологій, людей та спільноти.  
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З точки зору перспективності технологій, «розумне» місто було визначене 

як місто з великою присутністю технологій ІКТ, що сприяє поширенню 

комерційного застосування продуктів та послуг інтелектуальної дії, штучного 

інтелекту та мислення машин.  

«Розумні» будинки та «розумні» споруди є прикладами інтелектуальних 

систем з безліччю мобільних терміналів та вбудованих пристроїв, а також 

з’єднаних датчиків та інших пристроїв [276]. У цьому контексті «розумне» місто 

сприяє розповсюдженню інтелектуальних технологій на весь міський простір.  

Проте концепція «розумного міста» далеко не обмежується 

технологічними аспектами, і разом із зростаючою актуальністю концепції 

розповсюджуються різноманітні визначення та розуміння «розумного міста», 

створюючи плутанину в суті цього поняття.  

Третя складова «розумного» міста – громада. Інституційний фактор 

«розумного» міста нагадує концепцію «розумних» громад. «Розумна» громада 

визначається як спільнота зі спільними або поширеними інтересами, де її 

члени, організації та керівні інститути працюють у партнерстві, щоб 

використовувати інформаційні технології (ІТ) для зміни середовища свого 

існування. Це означає, що громада, яка створена в «розумному» місті, повинна 

відчувати бажання сприяти розумному росту. 

Концепція «розумного» зростання широко використовувалась в 1990-х роках 

як відповідна реакція уряду та громади на поширення таких негативних явищ як 

вуличні затори, переповненість шкіл, забруднення повітря, втрата відкритого 

простору, знищення цінних історичних місць та стрімке зростання вартості 

громадських об’єктів [344], і досі є ключовою метою концепції «розумного міста».  

Комітет «Розумних міст» ради FTTH (The FTTH Council Smart Cities 

Committee) [185] вважає, що місто може називатися «розумним», якщо 

реалізовані такі ініціативи: 1) сильна та надійна мережа зв’язку, переважно на 

базі волоконної оптики; 2) залучення уряду для забезпечення додаткової 

вартості для громадян; 3) ініціативи щодо сприяння використанню 

поновлюваних джерел енергії. 

Ідея «розумного» міста, сформульована в роботі [185], ґрунтується на 

принципі функціонування розумного організму. «Розумні» міста подібні до живого 
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організму, який може адаптуватися до різних ситуацій. Мережі «волокно до 

дому» – Fibre to the Home (FTTH) – це нервова система міста, яка поєднує всі його 

елементи та в якій обмін інформацією відбувається зі швидкістю світла [185]. 

Особливу увагу розвитку концепції «розумного міста» приділяє 

спеціалізоване агентство ООН у галузі телекомунікацій та ІКТ – Міжнародний 

союз електрозв’язку (МСЕ) – International Telecommunication Union (ITU) [253]. 

Сектор стандартизації електрозв’язку МСЕ (МСЕ-Т) – Telecommunication 

Standardization Sector of ITU (ITU-T), є постійним органом МСЕ, який відповідає за 

вивчення технічних, операційних і тарифних питань та видачу рекомендацій щодо 

них з метою стандартизації телекомунікацій в світових масштабах. 

Для організації додаткового робочого середовища з ціллю швидкого 

розвитку стандартів у конкретних сферах МСЕ-Т створює фокус-групи. Вони 

зазвичай короткочасні й можуть вибирати лідерів, членів, власні методи 

роботи, види діяльності, фінансування та управління [261].  

На своєму засіданні в лютому 2013 року 5-а дослідницька група МСЕ-Т 

створила фокус-групу МСЕ-Т з «розумних» сталих міст – ITU-T Focus Group on 

Smart Sustainable Cities (FG-SSS). Перша робоча група (WG1) у FG-SSC 

особливу увагу приділила аналізу визначень «розумних» міст та мала за мету 

розробку стандартизованого визначення «розумного» сталого міста [421]. 

Задля того, щоб при дослідженні «розумного» міста зосередити особливу 

увагу на сталому розвитку, а також, щоб цей аспект не залишався без уваги 

наукової спільноти, фокус-група МСЕ-Т зі Smart Sustainable Cities концептувала 

новий термін «розумне стале місто», яке може розглядатися як варіант 

«розумного» міста. Поєднання – інтелектуальності/розумності в міському 

середовищі із сталістю, як ключовим фактором, є основою майбутніх досліджень. 

Вивчено та проаналізовано близько 130 існуючих визначень «розумних 

сталих міст» [77; 78; 82–84; 89–91; 94–95; 97; 99; 104; 105; 109; 111; 118; 122; 132; 

138; 142; 147; 148; 150; 160–162; 168; 170; 174; 186; 195; 202; 215; 218; 219; 222; 

224; 225; 227; 228; 230–234; 236–239; 245; 246; 262; 267; 283; 293; 294; 299; 3044 

307; 310; 312; 330; 334; 337; 342; 343; 345; 351; 353; 356; 357; 361; 364; 37; 379; 

389; 391; 394–399; 408; 411; 413; 422–424; 435; 440; 441; 455; 473; 477; 485; 488; 

489; 500]. Ці визначення були отримані з різних джерел, серед яких: академічні та 
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дослідницькі спільноти, ініціативи урядів, міжнародні організації (ООН, МСЕ 

тощо), профілі компаній / фірм, орієнтовані на визначення користувачів, 

торговельні асоціації та організації з розробки стандартів. У табл. 1.5 наведено 

деякі найбільш загальноприйняті визначення «розумного сталого міста» [29].  
 

Таблиця 1.5 – Визначення «розумного сталого міста» 

Автор 
(джерело) 

Визначення 

Meijer A. 
and Bolivar 
M.P.R. 
[330] 

Місто буде «розумним», коли інвестиції в людський та соціальний капітал та 
традиційну (транспортну) та сучасну (ІКТ) комунікаційну інфраструктуру 
забезпечують стійке економічне зростання та високу якість життя, а також мудре 
управління природними ресурсами шляхом участі в управлінні 

Cohen B. 
[138] 

«Розумні» сталі міста використовують ІКТ для того, щоб бути більш 
інтелектуальними та ефективними у використанні ресурсів, що призводить до 
економії коштів і енергії, поліпшення якості надання послуг та якості життя, 
а також зменшення впливу на навколишнє середовище 

Hitachi 
[227] 

Бачення Hitachi «розумного» сталого міста спрямоване на занепокоєння безпекою 
та зручністю навколишнього середовища та способу життя за допомогою 
координації інфраструктури. Розумні сталі міста реалізуються через координацію 
інфраструктури, складаються з двох шарів інфраструктури, які підтримують 
спосіб життя споживачів разом із інфраструктурою управління містами, яка 
зв’язує їх разом з використанням ІТ 

IBM [244] Заміна фактичної інфраструктури міста часто є нереалістичною з точки зору 
вартості та часу. Однак, з останніми досягненнями в галузі технології, ми можемо 
наповнити нашу існуючу інфраструктуру новим інтелектом. Таким чином, ми 
маємо на увазі оцифрування та підключення наших систем, щоб вони могли 
відчувати, аналізувати та інтегрувати дані та інтелектуально реагувати на потреби 
своїх юрисдикцій. Коротше кажучи, ми можемо відновити їх, щоб вони могли 
стати розумнішими та ефективнішими. У процесі міста можуть розвиватися і 
підтримувати якість життя своїх мешканців 

 

Далі автором проведено детальний аналіз різних ключових слів з 

різноманітних джерел. Основні пошукові слова були такими: розумне, стійке, 

стале, навколишнє середовище, місто, визначення, атрибути, індекс, показник, 

характеристики, ІКТ, інтелектуальне, методологія, рішення, приклад, успіх та 

рейтинг. Деякі слова, такі як «розумний» та «місто», згадані майже в кожному 

визначені, тому вони не фіксувалися як окремі ключові слова. Встановлено 

перелік 30 ключових термінів, які використовувались у визначеннях. На 

рис. 1.12 наведено ранжування термінів за частотою їх застосування при 

визначенні «розумного» сталого міста.  
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Рисунок 1.12 – Ранжування термінів за частотою їх застосування при 

визначенні «розумного» сталого міста 

Джерело: побудовано автором за [77; 78; 82–84; 89–91; 94–95; 97; 99; 104; 105; 109; 

111; 118; 122; 132; 138; 142; 147; 148; 150; 160–162; 168; 170; 174; 186; 195; 202; 215; 218; 

219; 222; 224; 225; 227; 228; 230–234; 236–239; 245; 246; 262; 267; 283; 293; 294; 299; 304; 

307; 310; 312; 330; 334; 337; 342; 343; 345; 351; 353; 356; 357; 361; 364; 37; 379; 389; 391; 394–

399; 408; 411; 413; 422–424; 435; 440; 441; 455; 473; 477; 485; 488; 489; 500]. 
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Далі обрані ключові слова були згруповані за загальними темами. 

Визначено вісім тем (категорій), які є ключовими для тлумачення «розумного» 

сталого міста [421]. Задля мінімізації суб’єктивізму при визначенні 

вищезазначених груп ключових слів, було проведено пошук літератури для 

кращого опису кожного з них. Це важливо для обґрунтування того, що мається 

на увазі під кожною із груп ключових слів (табл. 1.6). 

Таблиця 1.6 – Загальні теми, за якими згруповані обрані ключові слова із 

визначень «розумних» сталих міст 

Загальні теми Характеристика 
1 2 

ІКТ / Комунікації / 
Інтелектуальна 

власність / 
Інформація (ICT / 
Communication / 

Intelligence / 
Information) 

Інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ) сприяють у наданні таких 
послуг, як безпека, охорона здоров’я та транспорт для громадян, 
поліпшення та економічно-ефективне енергопостачання галузей 
промисловості, дистанційна робота і електронна комерція для підприємств, 
а також розваги та комунікації для людей [244] 

Інфраструктура 
(Infrastructure) 

 

Інфраструктура включає основні фізичні та організаційні структури, 
необхідні для функціонування суспільства / підприємств та послуг / 
об’єктів, що забезпечують функціонування економіки [359, 432] 

Навколишнє 
середовище / 

сталий розвиток 
(Environment / 
Sustainability) 

 

Як визначають Міжнародний союз охорони природи (International Union for 
Conservation of Nature IUCN) [255], Програма ООН з навколишнього 
середовища (United Nations Environment Programme – UNEP) [468] та 
Всесвітній фонд дикої природи (World Wildlife Fund, WWF) [498]: 
«сталість – це поліпшення якості життя людей на протязі життя з 
одночасним збереженням здатності до підтримки екосистеми [125]. 
Всесвітня комісія з навколишнього середовища та розвитку (The World 
Commission on Environment and Development (також відома як the 
Brundtland Commission)) [464] визначає сталий розвиток як форму розвитку, 
яка «відповідає потребам сьогодення, не ставлячи під загрозу здатність 
майбутніх поколінь задовольняти свої потреби» [454] 

Люди / Громадяни 
/ Суспільство 

(People / Citizens / 
Society) 

Ключовий елемент, який дозволяє диференціювати цифрове місто та 
розумне місто – це розумні люди. Основні характеристики включають в 
себе навички, рівень освіти, навчання протягом усього життя і соціальну 
інтеграцію з точки зору людського капіталу [414] 

Якість життя / 
Стиль життя 

(Quality of life / 
Lifestyle) 

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визначає якість життя як 
«сприйняття людьми своєї позиції в житті в контексті систем культури та 
цінностей». До них відносяться їх розташування відносно цілей, очікувань 
та проблем [376] 

Управління / 
Менеджмент / 

Адміністрування 
(Governance / 
Management / 

Administration) 

Розумне управління включає політичну й активну участь, громадські 
послуги і «розумне» використання електронного уряду [442] 
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Продовження табл. 1.6 
 

1 2 
Економіка / 

Ресурси (Economy 
/ Resources) 

 

Успішні елементи економіки підприємства та економіки інновацій / ідей 
об’єднуються, щоб сформувати розумну економіку. Це також забезпечує 
високоякісне середовище, яке зосереджується на поліпшенні енергетичної 
безпеки та соціальної єдності [120] 

Мобільність 
(Mobility) 

 

Розумна мобільність передбачає зручне переміщення людей і вантажів при 
одночасному вдосконаленні економічних, екологічних та людських 
ресурсів, спираючись на зручне і доступне мультимодальне переміщення 
(забезпечення безпеки і робота на відповідних швидкостях) [415] 

 

На рис. 1.13 наведено ранжування груп ключових слів за частотою їх 

використання для тлумачення терміну «розумне» стале місто. 
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Рисунок 1.13 – Логічне групування ключових слів за темами, які 

використовуються для тлумачення терміну «розумне» стале місто 

Джерело: побудовано автором за [421].  
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Виходячи з вищезазначеного аналізу, визначено шість первинних 

категорій: «розумне» життя, «розумні» люди, «розумне» середовище та 

стійкість, «розумне» управління, «розумна» мобільність та «розумна» 

економіка, які є важливими для розуміння сутності «розумного» сталого міста.  

Змістове навантаження терміну «розумне» стале місто залежить від 

прийнятої точки зору (див. табл. 1.6 для переліку визначених та аналізованих 

характеристик). Це важливо відзначити, оскільки даний підхід забезпечить 

розуміння того, чому слід звернути увагу на певні особливості. Є багато 

суб’єктивних поглядів на те, що таке «розумне» стале місто, і їх можна 

розділити на такі категорії [421]:  атрибути,  теми,  інфраструктура. 

Як керівні принципи були використані загальні критерії, які базуються на 

ключових атрибутах: (1) сталість, (2) якість життя, (3) міські аспекти, 

(4) інтелект або розумність. Такі атрибути, що наведені на рис. 1.14, послідовно 

з’являються у відкритій літературі та присвячені дослідженню «розумного» 

сталого міста. 

 

 

Рисунок 1.14 – Атрибути, присвячені дослідженню «розумного» сталого міста 

Джерело: побудовано автором за [421]. 

Сталість (Sustainability) 
пов’язана з інфраструкту-

рою та управлінням, 
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Міські аспекти (Urban 
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охоплюють технологію 

та інфраструктуру, 
сталість, управління та 

економіку 
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Основні теми для РСМ включають[421]:  

– суспільство,  

– економіку,  

– середовище,  

– управління. 

Їх сутність  стисло охарактеризовано на рис. 1.15. 

 

 
 

Рисунок 1.15 – Теми, важливі для характеристики «розумного» сталого міста 

Джерело: побудовано автором за [421]. 

 

Аналіз, проведений у Технічному звіті [421] є основою для специфікації 

«розумного сталого міста» – міста, яке використовує інфраструктуру ІКТ 

в гнучкій, надійній, доступній, безпечній і стійкій манері, щоб: 

– покращити якість життя та добробут своїх громадян, включаючи 

медичне обслуговування, соціальне забезпечення, фізичну безпеку й освіту; 

– забезпечити відчутне економічне зростання, що характеризується 

вищим рівнем життя й можливістю працевлаштування для його громадян; 

Економіка  
(Economy) –  

місто повинно бути 
процвітаючим  
(робочі місця, 

економічне зростання, 
фінанси тощо) 

Суспільство 
(Society) – 
місто має 

функціонувати для 
своїх мешканців  
(тобто громадян) 

 

Управління 
(Governance) – місто 
має бути надійним у 

своїй здатності до 
управління та 

об’єднання різних 
елементів 

 

Екологія 
(Environment) – місто 

має бути сталим у 
функціонуванні для 
нинішніх, а також 

майбутніх поколінь 
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– оптимізувати роботу фізичних елементів інфраструктури, таких як 

транспорт (мобільність), комунальна сфера (енергетика), телекомунікації тощо; 

– створити екологічно відповідальний і стійкий підхід, який «відповідає 

потребам сьогоднішнього дня, не порушуючи потреб майбутніх поколінь»; 

– посилити функції щодо запобігання і боротьби з наслідками природних 

і техногенних катастроф, включаючи можливість усунення наслідків зміни клімату; 

– забезпечити ефективне та збалансоване регулювання й управління 

з належною і справедливою політикою на стандартизованій основі. 

Інфраструктуру в середовищі, що описує «розумні» та сталі міста 

найкраще охарактеризувати як фізичну, сервісну та ІКТ або цифрову 

(рис. 1.16).  

 

 

 

Рисунок 1.16 – Інфраструктура «розумного» сталого міста 

Джерело: побудовано автором за [421]. 

 

 
ІКТ-інфраструктура  

(ICT infrastructure) діє як 

«клей», який об’єднує всі 

елементи «розумного сталого 

міста та виступає в ролі 

основної платформи 

 

Сервісна інфраструктура (Service infrastructure) – комплекс 

послуг із використанням фізичної інфраструктури – наприклад, 

транспортні послуги, комунальні послуги (вода, газ, 

електрика), освіта та охорона здоров’я 

 

Фізична інфраструктура (Physical infrastructure) –  

інфраструктура у традиційному розумінні  

(наприклад, транспортні засоби, дороги, електричні 

лінії, газопроводи, вода тощо 
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ІКТ-інфраструктура має важливе значення для успішного «розумного» 

сталого міста, оскільки вона діє як нервовий центр, який лежить в основі 

взаємодії між фізичною інфраструктурою та всіма основними елементами 

міста.  

Зазвичай цитовані аспекти «розумності» включають в себе «розумну» 

економіку, «розумних» людей, «розумне» управління, «розумну» мобільність, 

«розумне» життя та «розумне» навколишнє середовище. 

В результаті проведеного дослідження Фокус-група МСЕ-Т зі Smart 

Sustainable Cities запропонувала таке визначення для терміну «розумне стале 

місто»: «Розумне» стале місто – це інноваційне місто, яке використовує 

інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ) та інші засоби для підвищення 

якості життя, ефективності роботи та обслуговування міст 

і конкурентоспроможності, одночасно забезпечуючи його відповідність 

потребам нинішніх та майбутніх поколінь, повагу до економічних, соціальних 

та екологічних аспектів» [421]. 

З 2007 року над проблемами розумних міст працюють науковці 

Віденського технічного університету (TU – Vienna University of Technology, 

Department of Spatial Planning TUWIEN). 

Спільно з різними партнерами та в рамках окремих проектів, що 

фінансуються приватними або державними зацікавленими сторонами, було 

розроблено Європейську модель Smart City. В основному це забезпечує 

інтегративний підхід до профілю та тестування європейських міст 

і розглядається як інструмент ефективного навчання процесів міських інновацій 

у конкретних сферах міського розвитку. В даний час вже доступний 4-й випуск 

моделі Smart City, що стосується міст від 300 000 до 1 млн жителів [194]. 

Таким чином, за результатами проведеного аналізу надано визначення 

шести складовим елементам «розумного» сталого міста, які виділені раніше 

(рис. 1.17).  
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Рисунок 1.17 – Складові елементи «розумного» сталого міста 

Джерело: узагальнено за [179].  

 

Ломбарді та ін. [194] використовували та досліджували більш ґрунтовно 

кожний елемент і відносили його до певного аспекту міського життя, як 

зазначено в табл. 1.7.  

Складові елементи «розумного» сталого міста 

 

«Розумне» 
життя 

Використання системи інноваційних послуг на базі ІКТ, які 
допомагають громадянам керувати здоровим та безпечним життям, 
забезпечуючи легкий доступ до послуг та роботи, таким чином, 
захищаючи стійкість ресурсів в інтересах майбутніх поколінь 

«Розумна» 
мобільність 

Інтеграція усіх видів транспорту на місцевому та національному рівнях, 
забезпечення безперебійного та безпечного транспортування міських 
мешканців та товарів, забезпечення цифрових інновацій у 
транспортному секторі для покращення мобільності та служб доставки 

«Розумне» 
навколишнє 
середовище 

«Розумне» 
управління 

«Розумні» 
люди 

«Розумна» 
економіка 

Міська екосистема на базі ІКТ з комфортними кліматичними 
умовами та стабільними системами управління ресурсами,
спрямована на захист довкілля з метою зменшення забруднення 
та зараження ресурсів 

Прийняття обґрунтованих управлінських рішень на основі 
конструктивного діалогу з громадянами через надійні та прозорі 
комунікаційні канали зв’язку із використанням найкращої світової 
практики, відкритих інформаційних платформ та ІКТ 

Міські мешканці, вмотивовані й зацікавлені у розвитку «розумного»
сталого міста з підтримкою ІКТ, які володіють досвідом 
використання інтелектуальних пристроїв ІКТ, мають достатньо 
повноважень та прагнуть успішного функціонування 
структурованих механізмів зворотного зв’язку, розроблених для 
вдосконалення існуючої інфраструктури управління 

Заохочення органів місцевого самоврядування до залучення 
приватного сектору та громадян міста до розроблення інноваційних 
механізмів фінансування стабільних бізнес-моделей, які підтримують 
підприємництво та підвищують продуктивність економічної 
діяльності; розроблення стратегії створення робочих місць та 
підвищення мобільності робочої сили для організації нових 
підприємств та запровадження кругової економіки; запровадження 
фінансових та соціальних стимулів процесу розвитку та висвітлення
довгострокових вигод від стійкої урбанізації 
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Таблиця 1.7 – Складові «розумного» міста та пов’язані з ним аспекти 

міського життя 

Елементи  
«розумного» міста 

Пов’язані аспекти міського життя 

«розумна» економіка економічна діяльність (industry) 
«розумні» люди освіта (education), навички ІКТ 

«розумне» управління е-демократія (e-democracy) 
«розумна» мобільність логістика та інфраструктура  

(logistics & infrastructures) 
«розумне» середовище ефективність та стійкість  

(efficiency & sustainability) 
«розумне» життя безпека та якість (security & quality) 

Джерело: узагальнено за [194].  

 

Оперативною групою з «розумних» сталих міст (ОГ-РСМ) розроблене 

таке визначення: «Розумне» стале місто – це інноваційне місто, яке 

використовує ІКТ та інші засоби для підвищення рівня життя, ефективності 

діяльності й послуг у містах, а також конкурентоспроможності при 

забезпеченні задоволення потреб нинішнього і майбутніх поколінь 

в економічних, соціальних, культурних і природоохоронних аспектах».  

Слід зауважити, що ЄЕК ООН (Economic Commission for Europe) 

запропонувала додати в це визначення слово «культурних», з тим щоб наблизити 

його до принципів Хартії зі сталого житлового господарства [444] і привести 

в більшу відповідність з Цілями сталого розвитку [447]. Відповідно до цього 

визначення місто вважається «комплексною» системою [449]. 

Використання стандартизованого у міжнародному сенсі трактування 

«розумного» сталого міста не лише сприяє поширенню цього терміна та надає 

можливість його визначення як нового об’єкта статистичних досліджень, 

а також прокладає шлях до більш чіткого визначення структури інформаційної 

бази, переліку ключових показників, індикаторів «розумності» інтелектуальних 

сталих міст, інфраструктури ІКТ та є важливим для визначення елементів 

управління й пріоритетів політики, спрямованих на сприяння всебічному, 

рівноправному та сталому розвитку суспільства. 
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1.3. Статистична концептуальна модель інформаційного 

забезпечення управління розвитком «розумного» сталого міста  

 

Немає сумнівів у тому, що ІКТ сприяли глибоким економічним та соціальним 

змінам протягом останніх десятиріч. Використання комп’ютерів та технологій 

сьогодні стало основоположним для роботи організацій та суспільства. Інформація 

розповсюджується на феноменальних швидкостях всередині та між різними 

мережами зв’язку, відомими як мережі ІКТ. Вони дозволяють передавати величезну 

кількість інформації за лічені секунди.  

Розвиток ІКТ обумовлений поширенням послуг мобільного 

широкосмугового доступу. Зростання мобільного широкосмугового доступу 

в значній мірі перевищило показник фіксованого широкосмугового зв’язку, 

а ціни мобільного широкосмугового доступу в середньому за останні три роки 

знизились на 50%. Ці фактори призвели до того, що приблизно половина 

населення світу отримує онлайн-послуги, а широкосмугові послуги доступні на 

набагато більших швидкостях. 

Сьогодні ми маємо можливість обробляти великі обсяги даних 

в результаті використання інструментів в області статистики ІКТ, які 

полегшують збирання, зберігання, аналіз, спільне використання, повторну 

публікацію та повторний аналіз даних.  

У сучасному світі, що швидко та суттєво змінюється, сфера ІКТ, 

безумовно, є важливою для підтримки економічної діяльності. Нова траєкторія 

економічного зростання вимагає надійних, доступних і своєчасних ІКТ послуг 

для участі країн в інформаційній економіці.  

Узгоджених комплексних статистичних рамок інформаційного 

суспільства на даний час не існує. Одна з можливих концептуальних моделей 

наведена на рис. 1.18 та охоплює широко узгоджені елементи пропозиції ІКТ, 

попиту на ІКТ, інфраструктури ІКТ, продуктів ІКТ та «контенту». 
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Рисунок 1.18 – Статистична концептуальна модель інформаційного суспільства 

Джерело: узагальнено за [166]. 
 

Основною стратегічною метою розвитку інформаційного суспільства 

в Україні є прискорення розробки та впровадження новітніх 

ІКТ 
інфраструктура 

Інвестиції та 
послуги, на які 

спирається 
інформаційне 
суспільство 

Пропозиція ІКТ  
(виробники та виробництво) 

 Які види економічної 
діяльності? Входять у 
сектор ІКТ 
 Які об’єкти? Виробництво 
товарів і послуг ІКТ 
 Про них? Види економічної 
діяльності, розмір, інші 
характеристики 
 Про їх продукцію? Тип та 
прибуток від вироблених 
товарів та послуг ІКТ 
 Скільки? Витрати, 
заробітна плата, доходи, 
прибуток, додана вартість, 
капітальні витрати 
 Як довго? Ділова 
демографія, встановлена 
проти нових об’єктів 
 Зайнятість? Скільки 
людей займається, їх 
професії, кваліфікація, стать; 
попит на навички 
 Де? Місцезнаходження 
операцій, клієнтів, 
постачальників 
 Інновації? Інноваційна 
діяльність виробників 
(патентування, НДДКР) 
 Що впливає? Про сутність, 
економіку, суспільство, 
навколишнє середовище 

Попит на ІКТ  
(користувачі та використання) 

 Які суб'єкти? Використовують 
ІКТ товари та послуги 
 Про них? Промисловість, розмір, 
соціально-демографічні 
показники та характеристики 
робочої сили тощо 
 Які заходи? Використання 
Інтернету, електронного бізнесу, 
електронної комерції 
 Як? Використані технології, 
засоби доступу до Інтернет, зміни 
в технології, заходи щодо ІТ-
безпеки 
 Скільки? Доходи та витрати в 
електронній торгівлі, витрати та 
інвестиції в ІКТ 
Коли? Сучасне використання, 
коли почали користуватися, 
частота, шаблони використання 
часу 
 Зайнятість? Використання ІКТ 
працівниками, спеціалістами з 
ІКТ та загальними спеціалістами, 
попит на вміння, характер робіт, 
на які впливають ІКТ 
 Де? Місцезнаходження 
користувачів, клієнтів, 
постачальників 
 Чому? Чому ні? Мотивації та 
бар'єри 
 Що впливає? Про сутність, 
економіку, суспільство, 
навколишнє середовище 

ІКТ продукти 

Визначення та 
класифікації 

Імпорт та 
експорт 

Ціна та якість 
Впливи 

(наприклад, 
торгівля) 

Інформація та 
електронний 

контент 

Визначення та 
класифікації 

Виробники та 
продукція 

Користувачі та 
використання 

Наслідки 

ІКТ у більш широкому контексті ... наприклад 

Соціальні та економічні фактори, що впливають на використання та 
розвиток ІКТ, наприклад освіта та рівень доходів 

Вплив внутрішньої політики та регуляторного середовища на 
інфраструктуру та використання ІКТ 

Глобальні фактори та відносини 
Вплив інших чинників на ІКТ, наприклад навички та інновації 
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конкурентоспроможних ІКТ в економіку країни та в усі сфери суспільного життя. 

Інформаційне суспільство: сучасний розвиток людства відбувається 

в період безпрецедентних технологічних змін, як з точки зору масштабів, так 

і швидкості змін, є широко обговорюваним у міжнародному суспільстві. Багато 

основних перетворень, безумовно, пов’язані з безліччю взаємопов’язаних 

і, останнім часом, конвергентних технологій, які називаються ІКТ. Вони 

пронизують всі аспекти життя – економічні, соціальні, політичні, культурні та 

інші – і викликали великий інтерес щодо їх реального та потенційного впливу. 

Останні два десятиліття, зокрема, стали свідками широкого впровадження 

безлічі таких технологій, зокрема персонального комп’ютера, мобільного 

телефону та Інтернету. Разом із безліччю додатків, ІКТ торкається практично 

всіх відомих економічних та соціальних норм. Сьогодні в багатьох країнах 

ОЕСР та інших країнах більшість підприємств використовують комп’ютери та 

Інтернет. На відміну від недавнього часу життя без електронної пошти та World 

Wide Web виглядає сьогодні як аномалія. 

Економічний вимір: ІКТ мають і будуть мати значні економічні наслідки. 

Підприємства трансформують свої ланцюги пропозиції та попиту, а також свою 

внутрішню організацію для повного використання ІКТ. Уряди реструктурують 

свої внутрішні функції та способи надання послуг і взаємодіють із громадянами 

та бізнесом. Люди змінюють свої споживчі та витратні моделі, а також їхню 

поведінку. У цьому сенсі, практично будь-яка економічна змінна, що 

представляє інтерес, має вплив. 

ІКТ значною мірою сприяло процесу творчого розвитку, через зародження 

нових підприємств та індустрій і загибелі інших, що мало помітний вплив на 

промислові організаційні структури та очевидні наслідки для зайнятості. 

Безпосередньо та опосередковано ІКТ може знизити ринкові взаємодії та 

транзакційні витрати та впливати на позиціювання в конкурентному середовищі, 

що має наслідки для підвищення продуктивності та економічного зростання. 

Соціальний вимір: Характер ІКТ такий, що його використання та впливи 

далеко виходять за рамки економічної сфери. Причиною цього є те, що ІКТ – це 
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технології загального призначення, які можуть використовуватися для 

широкого кола щоденних заходів. Також виникли нові способи індивідуальної 

поведінки, включаючи нові або модифіковані засоби особистого спілкування та 

взаємодії. Швидке зростання використання служб коротких повідомлень (SMS) 

в деяких частинах світу є одним із таких проявів цих явищ. Явище так званого 

цифрового розриву, яке виникає через нерівномірний доступ до нових 

технологій, є дуже важливим аспектом соціального виміру. 

Комплексність: Незважаючи на те, що нові дослідницькі інтереси 

виникають періодично, у процесі того, як наші суспільства розвиваються, їх 

часто можна визначити в рамках досить певних кордонів – важливої діяльності, 

галузі або явища. Інформаційне суспільство не є простим. Його постійно 

оточувало багато складних питань, і навіть суперечок, починаючи від 

економічних (як макро, так і мікро), до соціальних (виключенням 

є згуртованість), соціально-економічних (цифровий розрив), політичних (е-

демократія), культурних і за їх межами. 

Якщо необхідно прийняти рішення щодо цих питань, наявність відповідної 

та надійної кількісної інформації є обов’язковою умовою. Наприклад, без 

статистики використання ІКТ в бізнесі, парадокс продуктивності не можна буде 

зрозуміти; електронна комерція не матиме належного розвитку без оцінки участі 

споживачів та діяльності фірми; цифровий розрив не може бути вирішений 

значущим чином без прийняття відповідних заходів; національні е-стратегії, 

спрямовані на зростання та економічний розвиток, не можуть бути розроблені та 

оцінені без відповідних показників. 

Значний прогрес також досягнуто у зв’язку з використанням цих знань 

у ряді країн. Наприклад, визначення та кількісне вимірювання електронної 

комерції ОЕСР зіграли ключову роль у розвитку політики на міжнародному рівні. 

Оригінальне (1998 р.) визначення сектору ІКТ замінило кілька конкуруючих 

і несумісних, що існували раніше. Пізніше, переглянуте визначення ІКТ 2009 р., 

разом із переробленою класифікацією продуктів ІКТ, зробили те ж саме. 
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І, нарешті, моделі опитування використання ІКТ встановили стандарти для таких 

досліджень як в країнах ОЕСР, так і в країнах, що не є членами ЄС. 

В аналітичних цілях запропоновано використання S-кривої (рис. 1.19), 

розробленої для опису показників електронної комерції, та часто 

застосовуваної для опису інфраструктури ІКТ та попиту на цифрові послуги. 

Такий підхід доцільно використовувати в ході статистичного оцінювання рівня 

розвитку «розумних» сталих міст [166]. 
 

 

Рисунок 1.19 – Розвиток «розумних» сталих міст та вимірювання пріоритетів: 

S-крива 

Джерело: узагальнено за [166]. 

 

Три етапи розвитку формалізовано так: 

1) електронна готовність (e-readiness) – готовність технічної, 

комерційної та соціальної інфраструктури, необхідної для підтримки розвитку 

«розумних» сталих міст. Індикатори розвитку ІКТ дозволяють кожній 

територіальній одиниці країни скласти статистичну картину стану готовності 

інфраструктури, необхідної для впровадження елементів «розумності»; 
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2) електронна інтенсивність (e-intensity) – стан використання ІКТ, обсяг, 

вартість та характер операцій. Індикатори електронної інтенсивності 

дозволяють визначити, хто використовує можливості ІКТ, а хто ні, а також 

виявити провідні сектори та програми; 

3) електронний вплив (e-impact) – додана вартість, потенційно створена в 

секторі ІКТ за видами діяльності. Індикатори впливу дозволяють оцінити, 

наскільки ІКТ впливають на створення та ефективність нових джерел вартості. 

Моделі взаємодії даних і користувачів наведені на рис. 1.20. 
 

 

Рисунок 1.20 – Моделі взаємодії даних і користувачів  

Джерело: побудовано за [269]. 
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ІКТ мають величезний вплив практично на всі аспекти життя людини. 

Термін ІКТ вперше було використано в 1997 р. у доповіді Денніса Стівенсона 

уряду Великобританії [428]. 

Термін «інформаційно-комунікаційні технол́огії» (ІКТ, від англ. 

Information and communications technology, ICT) зазвичай використовується як 

синонім до терміну «інформаційні технології» (ІТ). 

Але ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх 

видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та 

моніторингу.  

Інформаційно-комунікаційні технології – це уніфіковані інформаційні 

технології та інтеграція телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових 

з’єднань), комп’ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного 

забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють 

користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та 

змінювати інформацію. 

Дослідженню потенціалу ІКТ для прискорення економічного росту 

й скорочення бідності приділяється все більша увага з боку урядів країн 

і міжнародного співтовариства. Розробка й реалізація політики й стратегій, 

пов’язаних з ІКТ, вимагають точного знання про ситуацію в країні що 

стосується цього питання, а також про використання ІКТ організаціями 

(державними й приватними) і фізичними особами (і часто – про бар’єри для 

їхнього використання). Таким чином, попит на статистику ІКТ росте, як на 

національному, так і міжнародному рівні. Крім того, вимір доступу до ІКТ, їх 

використання й впливу, надає владі інструмент для оцінювання й моніторингу 

цифрового розриву як у межах однієї країни, так і між країнами. 

Вимір ІКТ перебуває в центрі міжнародних дискусій по ІКТ з метою 

розвитку. У той час як ІКТ є засобом досягнення економічного й соціального 

розвитку економік, що розбудовуються, цифровий розрив між розвиненими 

країнами, країнами, що розбудовуються, також ставить нові завдання. 1 січня 

2016 р. офіційно набула чинності нова програма в галузі сталого розвитку, яка 
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має назву «Перетворення нашого світу: Порядок денний в галузі сталого 

розвитку на період до 2030 року» [458]. Ціль 9 досягнення сталого розвитку 

передбачає «створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій 

і сталій індустріалізації та інноваціям». Завданням сталого розвитку 

є забезпечення «переваг нових технологій, особливо в області ІКТ, у межах 

досяжності для всіх». 

В 1998 р. на Повноважній конференції МСЕ було запропоновано 

провести Всесвітній саміт з питань інформаційного суспільства (ВСІС) [366, 

367, 368].  

Підготовка Саміту тривала сім років. Проведення Всесвітнього саміту 

з питань інформаційного суспільства, що проходив у два етапи в Женеві 10–12 

грудня 2003 р. і в Тунісі 16-18 листопада 2005 р., стало значною подією як для 

Організації Об’єднаних Націй, органи якої відіграли провідну керівну роль 

в організації саміту, так і для всіх зацікавлених у побудові інформаційного 

суспільства сторін. Питання виміру ІКТ з метою розвитку були одними з головних 

питань Всесвітнього саміту щодо інформаційного суспільства [259, 499].  

Женевський етап підкреслив важливість зіставного аналізу й виміру 

прогресу в напрямку створення інформаційного суспільства з використанням 

порівнянних на міжнародному рівні статистичних даних.  

Туніський етап визнав, що розробка показників ІКТ має велике значення для 

виміру цифрового розриву, і призвав країни й міжнародні організації виділити 

відповідні ресурси для збору статистичних даних за ІКТ, а також розробити 

ефективні методики вимірів, включаючи основні показники в області ІКТ, а також 

аналіз стану інформаційного суспільства [499].  

На Саміті було проголошено спільне прагнення і рішучість побудувати 

орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток 

інформаційне суспільство, в якому кожний може створювати інформацію 

і знання, мати до них доступ, користуватися й обмінюватися ними, даючи змогу 

окремим особам, громадам і народам повною мірою реалізувати свій потенціал, 

сприяючи своєму сталому розвитку і підвищуючи якість свого життя на основі 
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цілей і принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй і поважаючи в повному 

обсязі та підтримуючи Загальну декларацію прав людини.  

З метою поліпшення потенціалу країн, що розвиваються, в розробці 

політики, яка дозволить скористатися перевагами ІКТ, секція аналізу ІКТ 

Відділу технології й логістики ЮНКТАД збирає й публікує дані по 

використанню ІКТ підприємствами й сектору ІКТ взагалі [314]. Також надає 

технічну допомогу й проводить науково-дослідну роботу й аналіз. Ці заходи по 

нарощуванню статистичного потенціалу країн, що розвиваються, також 

дозволяють ЮНКТАД відслідковувати глобальний прогрес, з погляду 

використання ІКТ, і дозволяють внести вклад в оцінку здійснення мандата 

Всесвітньої зустрічі на вищому рівні з питань інформаційного суспільства. 

У червні 2004 р. в ході одинадцятої сесії Конференції Організації 

Об’єднаних Націй з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД XI) з метою виявлення 

і подальшого розвитку різних ініціатив з наявності та вимірювання показників 

у сфері ІКТ на регіональному та міжнародному рівнях, задля нарощування 

обсягів статистики ІКТ, порівнянної на міжнародному рівні, було створено та 

офіційно оформлено Партнерство для статистичного вимірювання ІКТ [365]. 

Це забезпечило відкриту основу для координації поточної і майбутньої 

діяльності, а також для розробки узгодженого і структурованого підходу для 

просування розвитку показників у сфері ІКТ на світовому рівні і, особливо, 

в країнах, що розвиваються. Співпраця між організаціями-партнерами гарантує 

відсутність дублювання роботи і оптимальне використання ресурсів. 

Було проведено ряд регіональних нарад з питань статистичного 

вимірювання ІКТ, на яких обговорювалися показники, що представляють 

інтерес для директивних органів, які формують політику.  

Партнерство ставить перед собою три основні мети: 

– сприяти досягненню угоди по співставним на міжнародному рівні 

показникам ІКТ та розробити методи збору цих показників; 

– сприяти створенню статистичного потенціалу в країнах, що 

розвиваються, для виробництва статистики ІКТ; 
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– створити глобальну базу даних показників ІКТ. 

Перелік показників ІКТ був узгоджений на тематичній нараді з питань 

статистичного вимірювання інформаційного суспільства в рамках Всесвітньої 

зустрічі на вищому рівні в лютому 2005 р. 

Цей перелік, виданий в 2005 р. у вигляді публікації «Core ICT Indicators» 

(«Основні показники ІКТ»), був офіційно представлений на другому етапі 

Всесвітньої зустрічі на вищому рівні, що проходив в місті Туніс в листопаді 

2005 р.. Перелік включав 41 основний показник, що охоплював інфраструктуру 

ІКТ і доступ до них; доступність ІКТ для приватних осіб і домашніх 

господарств і користування ними; користування ІКТ на підприємствах; сектор 

ІКТ; і торгівлю товарами ІКТ.  

Тематика статистики ІКТ регулярно включалася до порядку денного 

Статистичної комісії ООН, і Партнерство представляло доповіді про хід 

своєї роботи в 2005, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016 і 2018 рр. [366, 367, 

368, 369]. 

Станом на листопад 2017 р. членами Партнерства були такі організації: 

Міжнародний союз електрозв’язку (МСЕ), Організація економічного 

співробітництва і розвитку (ОЕСР), Конференція Організації Об’єднаних Націй 

з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), Інститут статистики Організації Об’єднаних 

Націй з питань освіти, науки і культури, Економічна комісія для Латинської 

Америки і Карибського басейну (ЕКЛАК), Економічна і соціальна комісія для 

Західної Азії (ЕСКЗА), Економічна і соціальна комісія для Азії і Тихого океану 

(ЕСКАТО), Економічна комісія для Африки (ЕКА), Департамент з економічних 

і соціальних питань Секретаріату, Євростат, секретаріат Базельської конвенції 

про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх 

видаленням, Програма Організації Об’єднаних Націй з навколишнього 

середовища (ЮНЕП), Інститут перспективних досліджень проблем стійкості 

при Університеті Організації Об’єднаних Націй, Світовий банк і Міжнародна 

організація праці [368]. 

Основні цілі Партнерства представлені на рис. 1.21 [37]. 
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Рисунок 1.21 – Основні цілі Партнерства 

Джерело: побудовано автором за [368]. 

 

Одним з головних досягнень Партнерства є удосконалення основного 

переліку показників ІКТ, на основі практичного досвіду збору даних 

і з урахуванням технологічних досягнень [366]. 

На сьогоднішній день й досі не існує єдиної для всіх моделі здійснення 

національної координації статистики ІКТ. Кожній країні потрібно 

пристосовувати даний процес до своїх особливих національних і місцевих умов. 

Систему статистики ІКТ на національному рівні формують три основні 

групи зацікавлених сторін (рис. 1.22) [37]: 

– постачальники даних / респонденти, наприклад приватні особи 

з обстежуваних домашніх господарств або підприємств;  

– органи, що готують дані, особливо, національні статистичні управління, 

проте в ряді країн до них відносяться і органи регулювання в сфері 

телекомунікацій, галузеві міністерства і неофіційні джерела даних, наприклад 

приватні компанії, університети та науково-дослідні центри; 

– користувачі даних, в тому числі директивні органи, особливо, галузеві 

міністерства і органи регулювання, й інші структури, наприклад міжнародні 

організації, приватні підприємства та навчальні заклади, засоби масової 

інформації та широка громадськість. 
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Рисунок 1.22 –  Основні групи зацікавлених сторін Системи статистики ІКТ на 

національному рівні 

Джерело: побудовано автором за [368]. 

 

Міждисциплінарний характер ІКТ вимагає участі галузевих міністерств, 

які займаються питаннями культури і освіти, охорони здоров’я, економіки 

і сільського господарства, та можуть включити питання, що стосуються ІКТ, 

в свої обстеження або отримати такі дані з адміністративних документів. 

Визначення різних користувачів і їхніх потреб є одним з основоположних 

кроків у процесі планування збору даних. 

Сучасний розвиток ІКТ обумовлений поширенням послуг мобільного 

широкосмугового доступу, зростання якого в значній мірі перевищило показник 

фіксованого широкосмугового зв’язку, а ціни мобільного широкосмугового 

доступу в середньому за останні три роки знизились на 50%. На сьогодні, 

приблизно половина населення світу отримує онлайн-послуги, а широкосмугові 

послуги доступні на набагато більших швидкостях. 

За даними МСЕ [259], у 104 країнах світу більше 80% молоді 

постійно користується Інтернетом. У розвинених країнах 94% молодих 

людей у віці від 15 до 24 років використовують Інтернет у порівнянні з 

67% у країнах, що розвиваються, та лише 30% в найменш розвинених 

країнах. 
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У розвинених країнах також значно вище і частка домогосподарств, які 

мають доступ до Інтернету вдома (в два рази вища, ніж у країнах, що 

розвиваються) (рис. 1.23). А в слабо розвинених країнах доступ до Інтернету 

вдома мають тільки 15% домогосподарств. У цих країнах багато користувачів 

Інтернету отримують доступ до Інтернету на роботі, в школі, в університеті або 

інших загальнодоступних громадських місцях [37].  
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Рисунок 1.23 – Частка домашніх господарств з доступом до послуг Інтернету 

вдома за регіонами світу та в Україні у 2017 р. 

Джерело: побудовано автором за [259]. 

 

Як свідчать дані вибіркового опитування домогосподарств в Україні, які 

щорічно беруть участь в обстеженні умов їх життя, частка домашніх 

господарств з доступом до послуг Інтернету вдома в Україні відповідає 

середньому рівню за країнами світу, однак є значно нижчою, ніж у Європі.  

З метою оприлюднення даних щодо використання комп’ютерів та 

комп’ютерних мереж, застосування сучасних систем та засобів 
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телекомунікації і зв’язку, доступу та використання інформаційно-

комунікаційних технологій в Україні органами державної статистики було 

опубліковано статистичний бюлетень, у якому використані дані форми 

державного статистичного спостереження № 1-ІКТ (річна) «Використання 

інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах у 2016 році» [6].  

Обстеженням було охоплено 41577 підприємств за рекомендованими 

Євростатом видами економічної діяльності в усіх регіонах України, з яких 

95,1% підприємств користувались комп’ютерами у роботі. 

Найвищий рівень комп’ютеризації показали підприємства, що 

здійснювали діяльність з надання інших видів послуг – 98,4% загальної 

кількості підприємств, які прийняли участь в обстеженні. Високим значення 

цього показника було на підприємствах, що відносяться до сфери інформації 

та телекомунікації – 98,3%; найменший рівень комп’ютеризації спостерігався 

в сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 88,9%. 

Частка підприємств, що мали доступ до глобальної мережі Інтернет 

становила 98,2% (38825 підприємств) загальної кількості підприємств, які 

використовували комп’ютери [6]. Структура підприємств України, що мали 

доступ до глобальної мережі Інтернет у 2016 р., за напрямами використання 

Інтернет наведена на рис. 1.24. 

Більше третини підприємств, які мали доступ до Інтернету, вели 

домашню сторінку або мали веб-сайт. Більше двох третин підприємств, які 

через веб-сайт здійснювали обслуговування клієнтів, вели діяльність у торгівлі 

та переробній промисловості.  

Майже кожне четверте підприємство, використовуючи можливості веб-

сайту, здійснювало платежі он-лайн та розміщувало об’яви відкритих вакансій 

або забезпечувало можливість подач заяв на заміщення вакантних посад у 

режимі он-лайн [6]. 

 



 94

85,8

97,0

28,4

38,2

40,2

45,3

48,8

78,1

95,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Здійснення телефонних дзвінків за
допомогою Інтернет зв'язку

Доступ до інших фінансових послуг

Ведення домашньої сторінки або веб-сайту

Користування миттєвим обміном
повідомленнями

Здійснення різноманітних операцій з
органами державної влади 

Отримання інформації від органів   
державної влади 

Отримання інформації про товари та
послуги 

Здійснення банківських операцій 

Надсилання чи отримання повідомлень
електронною поштою

Н
ап

ря
м

и 
ви

ко
ри

ст
ан

ня
 І

нт
ер

не
т 

пі
дп

ри
єм

ст
ва

м
и 

У
кр

аї
ни

Частка підприємств, %
 

Рисунок 1.24 – Частка підприємств України, що мали доступ до глобальної 

мережі Інтернет у 2016 р., за напрямами його використання 

Джерело: побудовано автором за [6]. 

 

Підприємства, які використовували в своїй роботі комп’ютери, активно 

здійснювали автоматизований обмін даними (надсилали замовлення 

постачальникам, отримували (відправляли) електронні рахунки-фактури, 

отримували замовлення від клієнтів, відправляли (отримували) інформацію 

про продукцію й транспортну документацію або дані для/від державних 

установ, надавали платіжні доручення фінансовим установам) [37]. 

На підприємствах, що обстежувались, працювало 3881,3 тис. осіб, з яких 

1199,0 тис. осіб (30,9%) використовували у своїй роботі комп’ютери [6].  
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Доступ до Інтернету мали 97,8% малих підприємств, 99,6% − великих та 

99,3%  −  середніх. Всі підприємства (малі, середні та великі) широко 

використовували можливості Інтернету для отримання банківських та 

фінансових послуг й інформації взагалі, а також для отримання та повернення 

заповнених форм. 

Вітчизняний ринок ІКТ перебуває у стані активного становлення та за 

певних умов повинен стати фундаментом розвитку інформаційного 

суспільства в Україні.  

Впровадження новітніх конкурентоспроможних ІКТ в усі сфери 

суспільного життя дозволить: 

− підвищити конкурентоспроможність України, ефективність державного 

управління, продуктивність праці у всіх сферах економіки, рівень 

інформаційної безпеки людини, суспільства, держави, ступінь розвитку 

інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, зокрема українського 

сегменту Інтернету;  

− забезпечити перехід економіки до моделі науково-технічного та 

інноваційного розвитку, збільшити частку наукомісткої продукції, сприяти 

якості та доступності послуг освіти, науки, культури, охорони здоров’я за 

рахунок впровадження ІКТ;  

− розширити можливості людини отримувати доступ до національних та 

світових інформаційних електронних ресурсів;  

− створити нові робочі місця, поліпшити умови роботи і життя людини; 

− поглибити запровадження нормативно-правових засад інформаційного 

суспільства. 

Узагальнення й систематизація інформаційно-аналітичного та 

методичного забезпечення дозволили розробити концептуальну модель 

інформаційного забезпечення управління розвитком «розумного» сталого міста, 

яка наведена на рис. 1.25. 
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Рисунок 1.25 – Статистична концептуальна модель інформаційного забезпечення 

управління розвитком «розумного» сталого міста  
Джерело: побудовано автором.  
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Статистичні операції можуть окремо розглядати попит і пропозицію 

в сфері ІКТ, а також інфраструктуру ІКТ і торгівлю продуктами ІКТ. З боку 

пропозиції, статистичні дані збираються про сектор ІКТ, тобто, про виробництво 

і послуги ІКТ, які складають інфраструктуру, товари і послуги ІКТ.  

Продукти сектора ІКТ, з точки зору товарів, можна класифікувати, 

використовуючи Гармонізовану систему опису та кодування товарів – ГС (HS – 

Harmonized Commodity Description and Coding System) Всесвітньої митної 

організації [332], а також аналогічні національні класифікації. 

Послуги ІКТ, як правило, оцінюються із використанням Розширеної 

класифікації послуг у Платіжному балансі (EBOPS – Extended Balance of 

Payments Services classification) Міжнародного валютного фонду (МВФ) [175], 

яка є досить широкою і охоплює операції тільки між резидентами 

і нерезидентами.  

Сектор ІКТ визначається в термінах Міжнародної стандартної галузевої 

класифікації всіх видів економічної діяльності – МСОК (ISIC – International 

Standard Industrial Classification of All Economic Activities) [332], розробленої 

ООН, і аналогічних національних класифікацій, а саме Класифікації видів 

економічної діяльності (КВЕД–2010) [19]. Вимірювання з боку попиту охоплює 

доступ та використання ІКТ підприємствами, домашніми господарствами та 

державними організаціями. 

Необхідність вимірювання призводить до необхідності розроблення та 

поширення національної системи метаданих, і в першу чергу статистичних 

стандартів, а також, що важливо, широкого доступу до цих стандартів та їх 

розуміння. Однак, потреба в статистичних стандартах сама по собі не дає 

імпульсу для такої роботи. Необхідна критична маса знань, і, як показує 

практика, за досить короткий час було створено значну кількість нових знань, 

що дозволяє запровадити в Україні сучасну модель інформаційного 

забезпечення управління розвитком «розумного» сталого міста. 
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Висновки до розділу 1 

 

Дослідження теоретичних основ статистичного вивчення «розумних» 

сталих міст, дозволило охарактеризувати тенденції урбанізації у світі та 

в Україні як поштовх для розвитку національної концепції «розумних» міст; 

визначити сутність понять «розумне місто» та «розумне стале місто», що 

розглянуті як об’єкт статистичного дослідження; побудувати статистичну 

концептуальну модель інформаційного забезпечення «розумного» сталого міста. 

1. Виявлено особливості процесів урбанізації в Україні, що характеризуються 

збільшенням частки міського населення, не зважаючи на зменшення загальної 

чисельності населення країни. В Європі на даний момент спостерігається загальна 

динаміка до поступового збільшення чисельності населення на фоні постійно 

зростаючої урбанізації, темпи зростання при цьому в останні десять років 

залишаються сталими.  

Порівняльний аналіз тенденцій процесів урбанізації в світі та в Україні 

дозволив зробити висновки про те, що стан та динаміка зміни даних процесів 

в Україні дуже близька до аналогічних процесів у Європі. В Україні також 

мають місце достатньо високі темпи розвитку міст, аналогічні 

загальноєвропейським рівням. 

2. Визначено, що управління містами стає одним з найважливіших 

напрямів розвитку XXI століття, що дозволило обґрунтувати необхідність 

створення нової сучасної моделі міста – інноваційного міста, яке використовує 

ІКТ та інші засоби для підвищення якості життя та конкурентоспроможності, 

ефективності міських послуг, одночасно забезпечуючи відповідність потребам 

нинішніх та майбутніх поколінь щодо економічних, соціальних, екологічних, а 

також культурних аспектів. Сучасне місто об’єднує всі аспекти сталого 

розвитку, сприяє рівності, добробуту та спільному процвітанню в 

урбанізованому світі. 

Так, за останні десятиріччя економічне зростання на чолі з містами  

визначено пріоритетним в національних економічних політиках багатьох країн. 
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3. Проведений аналіз показав, що підвищенню конкурентоспроможності 

міст, вирішенню проблем бідності, удосконаленню управління навколишнім 

середовищем, підвищенню ефективності використання ресурсів та пошуку нових 

шляхів розвитку сприяють концепція сталого розвитку і концепція «розумного 

міста», що побудовані на реалізації ідей про те, як ІКТ сприяють поліпшенню 

функціонування міст і територій. Доведено, що для досягнення сталого розвитку 

надзвичайно важливо гармонізувати три основні елементи: економічне 

зростання, соціальну інтеграцію та захист навколишнього середовища.  

4. За результатами вивчення методологічних засад і наукових підходів, 

викладених у зарубіжних та вітчизняних літературних джерелах, запропоновано 

базуватися на такому визначенні терміну «розумне стале місто» – це інноваційна 

комплексна система, яка використовує «відкриті» дані, інформаційні та 

комунікаційні технології та інші засоби для підвищення рівня та якості життя, 

ефективності діяльності та послуг, а також конкурентоспроможності при 

одночасному забезпеченні задоволення потреб нинішнього та майбутніх поколінь, 

економічних, соціальних, культурних та природоохоронних аспектах. 

Виходячи з проведеного аналізу, доведено, що найбільш важливими для 

розуміння сутності «розумного» сталого міста є шість виділених первинних 

категорій: «розумне» життя, «розумні» люди, «розумне» середовище та стійкість, 

«розумне» управління, «розумна» мобільність та «розумна» економіка. 

5. В ході проведеного дослідження визначено, що в аналітичних цілях для 

статистичного оцінювання рівня розвитку «розумних» сталих міст доцільним 

є використання S-кривої, розробленої для опису показників електронної 

комерції, та часто застосовуваної для опису інфраструктури ІКТ і попиту на 

цифрові послуги. Відповідно до зазначеного підходу розвиток «розумних» 

сталих міст та вимірювання пріоритетів відбувається у три етапи: електронна 

готовність, електронна інтенсивність та електронний вплив. Проведений аналіз 

соціально-економічного стану міст України дозволив співвіднести їх з першим 

етапом розвитку за S-кривою. 

6. Для вирішення окреслених завдань доцільним є впровадження новітніх 

конкурентоспроможних ІКТ в усі сфери суспільного життя в Україні, що 
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дозволить: 1) підвищити конкурентоспроможність країни, ефективність 

державного управління, продуктивність праці у всіх сферах економіки, рівень 

інформаційної безпеки людини, суспільства, держави, ступінь розвитку 

інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, зокрема українського 

сегменту Інтернету; 2) забезпечити перехід економіки до моделі науково-

технічного та інноваційного розвитку, збільшити частку наукомісткої 

продукції, сприяти якості та доступності послуг освіти, науки, культури, 

охорони здоров’я за рахунок впровадження ІКТ; 3) розширити можливості 

людини отримувати доступ до національних та світових інформаційних 

електронних ресурсів; 4) створити нові робочі місця, поліпшити умови роботи і 

життя людини; 5) сприяти більшому запровадженню нормативно-правових 

засад інформаційного суспільства. 

Узагальнені результати проведених досліджень, що викладені у Розділі 1, 

опубліковані у наукових працях автора [25, 29, 33, 37]. 



 101

РОЗДІЛ 2 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕТАДАНИХ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ «РОЗУМНИХ» СТАЛИХ МІСТ 

 

 

2.1. Принципи побудови та формат системи метаданих для 

статистичного забезпечення управління розвитком «розумних» сталих міст  

 

В умовах, коли потрібні неабиякі зусилля з інтеграції даних і додатків, 

основна складність реалізації проектів статистичного забезпечення управління 

розвитком «розумних» міст і громад на регіональному та місцевому рівнях, 

а також аналогічних міжвідомчих проектів як в Україні, так і за кордоном, 

полягає не в застосуванні тих чи інших конкретних технологій, а в організації 

процесу прийняття відповідних стандартів та узгодження архітектур 

інформаційних технологій різних організацій і відомств. 

Формування якісної системи метаданих, тобто даних про дані, 

принципово важливе для статистичного забезпечення управління розвитком 

«розумних» сталих міст. Метадані присутні всередині кожної стадії 

управління – або створені на цій стадії, або перенесені з попередньої стадії.  

У контексті побудови інформаційної моделі управління розвитком 

«розумних» сталих міст загальний процес управління метаданими акцентується на 

створенні та використанні системи міжнародних статистичних метаданих, що 

складається з міжнародних стандартів, міжнародних статистичних класифікацій, 

міжнародних методологічних положень та визначень. Ключовою проблемою 

є своєчасне впровадження національної статистичної системи метаданих, а також 

забезпечення того, щоб ці метадані з’являлися якомога раніше, зберігалися 

і передавалися від стадії до стадії разом з даними, до яких вони належать. Тому 

стратегія і системи управління метаданими є критично важливими для 

функціонування інформаційної моделі розвитку «розумних» сталих міст. 
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Розроблені у процесі роботи принципи управління метаданими 

представлені в табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 – Принципи управління метаданими  

Група 
принципів 

Підгрупа 
принципів 

Характеристика принципів управління 
метаданими 

1 2 3 
Оперування 
метаданими 

Модель 
статистичного 
бізнес-процесу 

Керувати метаданими, фокусуючись на 
цілісній моделі статистичного бізнес-процесу 

Активність 
використання 

Зробити метадані активними в максимально 
можливій мірі. Активні метадані – це метадані, 
які керують іншими процесами і діями. 
Користування метаданими, таким чином, 
забезпечить їх правильність і актуальність 

Багаторазовість 
використання 

Використовувати метадані багаторазово 
всюди, де можливо, з метою інтеграції 
статистики, а також з міркувань ефективності 

Версії Зберігати історію метаданих (старі версії) 
Обґрунто-
ваність 
метаданих 

Реєстрація Забезпечити правильне документування 
процесів реєстрації (послідовності операцій), 
пов’язаних з кожним елементом метаданих, 
вичерпне визначення власника, статус 
затвердження, дата операції та ін. 

Єдине джерело Забезпечити існування одного достовірного 
джерела для кожного елемента метаданих 
(орган реєстрації) 

Однократність 
введення / 
поновлення 

Мінімізувати помилки шляхом введення і 
поновлення один раз в одному місці 

Відхилення від 
стандартів 

Забезпечити, щоб відхилення від стандартів 
жорстко контролювалися і затверджувалися, 
були задокументовані, і про них було відомо 
всім зацікавленим суб’єктам 

Взаємо-
зв’язок зі 
статисти-
чними 
процесами / 
циклом 

Невіддільність Зробити роботу, пов’язану з метаданими, 
невід’ємною частиною бізнес-процесу для всіх 
суб’єктів управління розвитком «розумних» 
сталих міст 

Стикування 
метаданих 

Забезпечити, щоб метадані, що надаються 
кінцевим користувачам, відповідали 
метаданим, які керують бізнес-процесом або 
виробляються в цьому процесі 

Опис потоку Описувати потік метаданих в ув’язці зі 
статистичними і виробничим процесами 
(з потоком даних і виробничої логікою) 
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Продовження табл. 2.1 

1 2 3 

Взаємо-

зв’язок зі 

статисти-

чними 

процесами / 

циклом 

Отримання 

даних з надій-

них джерел 

Отримувати дані з джерел, бажано, 

автоматично або як побічний продукт інших 

процесів 

Обмін і 

використання 

Обмінюватися метаданими і використовувати 

їх в якості інформації, як для машинних 

процесів, так і для обробки людиною. 

Інфраструктура для обміну даними і 

пов’язаними з ними метаданими повинна 

ґрунтуватися на вільній конфігурації 

компонентів з вибором стандартної мови 

обміну (такої як XML) 

Користувачі Визначення  

кола 

користувачів 

Забезпечити, щоб користувачі були точно 

визначені для всіх процесів обробки 

метаданих, і щоб усі отримані метадані були їм 

корисні 

Різні формати Визнається різноманітність метаданих, і 

існування різних форматів їх представлення, 

відповідних різним напрямам використання 

даних. Різним користувачам потрібні різні рівні 

деталізації. Метадані представляються в різних 

форматах в залежності від процесів і цілей, для 

яких вони виробляються і використовуються 

Доступність Забезпечити, щоб метадані були легкодоступні 

і використовувані в контексті інформаційних 

потреб користувачів (внутрішніх або зовнішніх) 

 

Основні принципи управління метаданими повинні покриватися загальним 

процесом управління метаданими і братися до уваги при підготовці концепції 

і глобальної архітектури системи статистичних метаданих для забезпечення 

управління розвитком «розумних» сталих міст, а також при її впровадженні.  

Метадані мають важливе значення для опису слабоструктурованої 

інформації (документів), створення архівів із записами електронних документів, 

а також для забезпечення ефективності пошуку інформації (наприклад, на порталі 

«відкритих даних»). Як підтверджує практика, питання створення архіву записів 

електронних документів в процесі просування до широкого впровадження систем 

електронного документообігу та інформаційних технологій взагалі являє собою 

таку значну проблему, яка ще до кінця не усвідомлена в Україні. 
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Метаданими на практиці зазвичай називають дані про дані, представлені 

відповідно до певного формату. 

Формат метаданих – це стандарт, призначений для формального опису 

деякої категорії ресурсів (об’єктів, сутностей тощо). Такий стандарт зазвичай 

включає набір полів (атрибутів, властивостей, елементів метаданих), що 

дозволяють характеризувати даний об’єкт.  

Формати можна класифікувати, по-перше, за охопленням і деталізацією 

типів ресурсів, що описуються. По-друге, за шириною та деталізацією області 

опису ресурсів і потужності структури елементів метаданих. Окрім цього, їх 

можна класифікувати за наочними областями, або цілями розробки 

і використання формату метаданих. 

Формати метаданих часто розробляються міжнародними організаціями або 

консорціумами, що включають зацікавлені у появі стандарту державні організації 

та приватні компанії. Розроблений формат часто закріплюється як стандарт в одній 

або декількох організаціях, що займаються розробкою і ухваленням стандартів.  

Еталонною структурою [reference framework] інформаційних об’єктів, яка 

дає можливість універсального опису визначення, управління та використання 

даних і метаданих в процесі статистичного виробництва, є Типова (Загальна) 

модель статистичної інформації (GSIM – Generic Statistical Information Model). 

Загальна модель статистичної інформації GSIM – це система міжнародно-

узгоджених визначень, характеристик і зв’язків, що описує частини інформації, 

які використовуються в процесі виробництва офіційної статистики [192]. 

Спрощена схема інформаційних об’єктів GSIM наведена на рис. 2.1. 

В якості еталонних рамок інформаційних об’єктів, GSIM має додатковий 

зв’язок зі стандартами, такими як SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange – 

Обмін Статистичними даними і метаданими) і DDI (Data Documentation 

Initiative – Ініціатива документації даних), які зазвичай використовуються, щоб 

представляти та обмінюватися статистичними даними і метаданими. 
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Рисунок 2.1 – Спрощена схема інформаційних об’єктів GSIM 

Джерело: побудовано за [192]. 
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Ключові поняття, які мають відношення до структурування метаданих 
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Статистичної Інформації (GSIM – Generic Statistical Information Model) [193]. 
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Багато країн взяли за основу, так званий, Стандарт метаданих Dublin Core, 

«Дублінськие ядро», що включає 15 елементів опису інформації та є форматом 

опису практично будь-яких ресурсів Інтернету — не складний за структурою, 

відносно легкий у застосуванні, інтернаціональний, тобто застосовується 

в усьому світі (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 – Елементи опису інформації за «Дублінським ядром» [169] 

Назва Характеристика елементу 

1 2 

Title  Позначення – Назва 

Визначення – Найменування ресурсу 

Коментар – Як правило, ТіІІе – це найменування, під яким відомий 

даний ресурс 

Creator  Позначення – Творець 

Визначення – Особа, яка несе первинну відповідальність за 

створення ресурсу Коментар – Creator може бути людиною, 

організацією або службою. Як правило, цей елемент даних повинен 

ідентифікувати творця 

Subject  Позначення – Предмет 

Визначення – Предметний зміст ресурсу 

Коментар – Як правило, Subject виражається ключовими словами, 

фразами або класифікаційними кодами, які визначають тематику 

ресурсу. Рекомендується використовувати контрольні словники або 

формалізовані класифікації 

Description Позначення – Опис 

Визначення – Огляд змісту ресурсу 

Коментар – Description може містити анотацію, зміст, посилання на 

графічне представлення змісту, повнотекстовий реферат або 

анотацію, а також інші дані 

Publisher  Позначення – Видавець 

Визначення особи, які відповідальне за надання ресурсу 

користувачам 

Коментар – Publisher може бути людиною, організацією або 

службою. Як правило, цей елемент даних повинен ідентифікувати 

видавця 

Contributor Позначення – Співвиконавець 

Визначення – Особа, відповідальна за внесок у зміст ресурсу 

Коментар – Contributoг може бути людиною, організацією або 

службою. Як правило, цей елемент даних повинен ідентифікувати 

особу 
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Продовження табл. 2.2 

1 2 

Date  Позначення – Дата 

Визначення – Дата деякої події в життєвому циклі ресурсу 

Коментар – Зазвичай Date асоціюється з датою створення або 

надання ресурсу в користування. Рекомендується позначати дату 

згідно ІSО 8601, і, зокрема, в формі YYYY–MM–DD 

Type  Позначення – Тип ресурсу 

Визначення – Природа або жанр змісту ресурсу 

Коментар – Туре включає в себе терміни, що описують загальні 

категорії, жанри або рівень агрегації змісту ресурсу .Рекомендую 

вибирати терміни з контрольованого словника. Для опису фізичного 

або форматного уявлення ресурсу використовують елемент Foгmat 

Format  Позначення – Формат 

Визначення – Фізична або форматне уявлення ресурсу 

Коментар – Як правило, Format визначає тип носія або розмірність 

даних ресурсу. Формат може використовуватися для ідентифікації 

програмного і технічного забезпечення або додаткового обладнання 

для відтворення або роботи з ресурсом. Розмірність ресурсу включає 

в себе відомості про обсяг або тривалість відтворення.  

Identifier  Позначення – Ідентифікатор ресурсу 

Визначення – Однозначне трактування в межах даного контексту 

посилання на ресурс 

Коментар – Рекомендується позначати ресурс ланцюжком цифр або 

числом відповідно до формальної системою ідентифікації 

Source  Позначення – Джерело 

Визначення – Посилання на ресурс, що послужив джерелом даних 

Коментар – Описуваний ресурс може бути отриманий з Source 

цілком або частково. Рекомендується позначати цей ресурс 

ланцюжком цифр або числом відповідно до формальної системи 

ідентифікації 

Language  Позначення – Мова 

Визначення – Мова інтелектуального змісту ресурсу 

Коментар – Рекомендується використовувати мову, яка визначає 

двох– або трьохлітерні теги мови з факультативними підтегами. 

Наприклад, «епg» для англійської, «akk» для аккадського мови або 

«en–GB» для англійської мови, використовуваної в Великобританії 

Relation  Позначення – Відношення 

Визначення – Посилання на пов’язаний (споріднений) ресурс 

Коментар – Рекомендується позначати пов’язаний ресурс ланцюжком 

цифр або числом відповідно до формальної системи ідентифікації 
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Продовження табл. 2.2 

1 2 

Coverage  Позначення – Охоплення (покриття) 

Визначення – Локалізація та кордони тематики ресурсу 

Коментар – Як правило, Coverage визначає просторову локалізацію 

(географічне найменування або координати), відрізок часу 

(найменування періоду, дата або інтервал дат) або юрисдикцію 

(найменування адміністративної одиниці). Рекомендується вибирати 

значення елемента з контрольованого словника (наприклад, з 

Тезаурусу географічних найменувань) і по можливості 

використовувати словесні найменування, а не цифрові позначення 

або діапазони дат і координат 

Rights Позначення – Права (авторські права) 

Визначення – Відомості про права на використання і управління 

ресурсом 

Коментар – Як правило, елемент Права містить положення про 

управління ресурсом або посилання на службу, де можна отримати 

цю інформацію. Відомості про права часто включають право 

інтелектуальної власності, копірайт і інші майнові права. Відсутність 

елемента Права не може служити підставою для будь-яких висновків 

про права на використання і управління ресурсом 

 

Поряд із самими елементами в «Дублінському ядрі» є так звані уточнення 

елементів, наприклад: «Дата створення», «Дата публікації», «Дата закінчення дії» 

та ін. Країни можуть не тільки використовувати це ядро, але і додавати до нього 

будь-які додаткові елементи, які вони вважають необхідними. Крім того, першим 

інструментом при пошуку інформації, як правило, є перегляд категорій. Тому 

в рамках ініціатив розробки стандартів щодо державних метаданих визначаються 

стандарти списку категорій (інструмент первинного пошуку без використання 

ключових слів). «Дублінськe ядро» може бути покладено в основу концепції 

опису інформації при аналітичному забезпеченні управління розвитком 

«розумних» сталих міст в Україні [169]. 

Проекти в галузі розвитку «розумних» сталих міст на державному, 

місцевому і відомчому рівнях, які здійснюються урядами різних країн, 

передбачають такі основні типи стандартів: 

– стандарти даних; – стандарти міжвідомчого обміну інформацією; 

– стандарти метаданих (і пошуку інформації); – стандарти безпеки. 
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2.2. Використання системи міжнародних стандартів для 

статистичного забезпечення управління розвитком «розумних» сталих міст  

 

Необхідним елементом забезпечення розвитку «розумних» сталих міст 

є визначення та вивчення системи міжнародних стандартів. 

Розвиток сучасних міст у глобалізованому світі тісно пов’язаний із 

необхідністю вирішення постійно зростаючої кількості складних та 

багатограних викликів зовнішнього світу. Загальні міські виклики та необхідні 

умови вирішення зазначених проблем, які мають бути відображені в ході 

розробки міжнародної системи стандартів, наведено на рис. 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Використання стандартів, щоб зробити міста розумнішими 

Джерело: розроблено автором. 
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управління та підвищення ефективності надання послуг, створення більш стійкої 

інфраструктури, зростання місцевої економіки, забезпечення стабільності 

розвитку, і, в результаті, підвищення якості життя та безпеки громадян. З цією 

метою в міських середовищах застосовується широкий спектр інтелектуальних 

міських технологій, що генерують величезну кількість даних, більшість з яких 

надходять в режимі реального часу і в дуже гранульованому масштабі. 

У цьому контексті міжнародні стандарти покликані визначати 

концептуальну модель розвитку компонентів «розумних» міст та надавати 

відповідні рекомендації управлінським структурам щодо їх застосування для 

сприяння сумісності зібраних та використовуваних містом даних у всіх 

секторах, від імені та у співпраці з його громадянами [49]. 

Стандарти ISO являють собою міжнародний консенсус щодо найкращої 

практики вирішення найгостріших проблем сучасності. До них відносяться 

загальні принципи, якими можуть керуватися органи управління, щоб 

визначити глобальні цілі та пріоритети для стійкого розвитку, а також 

конкретні рекомендації щодо розвитку таких систем, як енергоменеджмент, 

безпека дорожнього руху, інтелектуальний транспорт, відповідальне 

споживання води, здоров’я та благополуччя, кібер-безпека та багато іншого. 

Досвід найкращої практики в широкому діапазоні галузей, які сприяють 

функціонуванню міста, громади та виконанню Цілей сталого розвитку 

Організації Об’єднаних Націй для подолання бідності, захисту планети та 

забезпечення процвітання [144, 250, 257] узагальнюється міжнародними 

стандартами ISO (International Organization for Standardization – Міжнародна 

організація зі стандартизації) [249].  

ISO тісно співпрацює з двома іншими міжнародними організаціями 

з розробки стандартів: Міжнародною електротехнічною комісією (International 

Electrotechnical Commission – IEC) [248] та Міжнародним союзом 

електрозв’язку (International Telecommunication Union – ITU) [253], які з метою 

зміцнення системи стандартів цих трьох організацій створили Всесвітній союз 

зі стандартизації (World Standards Cooperation – WSC) [495].  
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За час існування ISO було розроблено 21700 міжнародних стандартів, 

зокрема кожного місяця випускається по 100 нових стандартів [249]. 

Схематичне зображення основних етапів розробка стандартів наведено на 

рис. 2.3 [49]. 

 

Рисунок 2.3 – Схематичне зображення основних етапів розробка стандартів 

Джерело: розроблено за [249]. 
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Проект 

надсилається 

для коментарів 

Остаточне 

схвалення 

Проект проходить 

процедуру 

остаточного 

затвердження 

S 

T 
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– ISO є незалежною громадською організацією; 

– ISO є глобальною мережею національних органів стандартизації, в яку 

входить один член з кожної країни; 

– ISO координує Центральний секретаріат у Женеві, Швейцарія; 

– ISO не є прибутковою організацією: продаж стандартів ISO дозволяє 

фінансувати їх розвиток, підтримувати їх та створювати нові стандарти; 

– ISO надає платформу для розробки практичних інструментів шляхом 

спільного розуміння та співпраці з усіма зацікавленими сторонами. 

Стандарти переглядаються кожні два-п’ять років. Процес розробки та 

удосконалення стандартів може буди умовно поділений на кілька етапів.  

Стандарти ISO розробляються групами експертів у межах технічних 

комітетів. ISO нараховує 247 технічних комітетів. До технічних комітетів 

входять представники різних видів діяльності, неурядових організацій, урядів 

та інших зацікавлених сторін, які висуваються членами ISO. Кожен технічний 

комітет займається певним предметом, наприклад, таким як енергоменеджмент, 

якість води або інтелектуальні транспортні системи. 

ISO є незалежною, некомерційною, недержавною міжнародною 

організацією, в діяльність якої залучені експерти національних органів зі 

стандартизації 162 країн світу.  

Міжнародні стандарти ISO надають інструменти, підґрунтя та платформи 

задля забезпечення сталого розвитку міста. Вони встановлюють загальні рамки, 

які доцільно використовувати міським органам влади в ході планування, 

визначення цілей та пріоритетів сталого розвитку, а також розробки конкретних 

керівних принципів для вирішення таких питань, як удосконалення системи 

управління енергоресурсами, безпеки дорожнього руху, «інтелектуального» 

транспорту, відповідального споживання води, здоров’я та благополуччя, 

безпеки та багато інших. 

Загальна ієрархічна структура системи стандартів за основними типами 

наведено на рис. 2.4 [49].  
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Рисунок 2.4 – Типи стандартів 

Джерело: розроблено за [249]. 

 

Міжнародні стандарти охоплюють майже всі сфери міського життя, 

включаючи інформаційні та комунікаційні технології, інформаційну» безпеку, 

енергоефективні будівлі, інтелектуальне транспортування, вдосконалення 

управління відходами, створення стабільних громад та багато іншого.  

В табл. 2.3 наведений перелік технічних комітетів ISO, які сприяють 

розвитку «розумних» міст [49]. 

 

Таблиця 2.3 – Технічні комітети ISO, які сприяють розвитку «розумних» міст 

Технічні комітети ISO ISO technical committees 
Групи 

стандартів ISO 

Будинки й цивільні інженерні споруди Buildings and civil engineering works  ISO/TC 59 

Охорона праці і техніка безпеки Occupational health and safety  ISO/PC 283 

Безпека дорожнього руху Road traffic safety  ISO/TC 241 

Соціальна відповідальність Social responsibility  ISO/TMB 

Інформаційні технології Information technology  ISO/IEC JTC 1 

Енергетичний менеджмент та 

енергозбереження 

Energy management and energy 

savings 

ISO/TC 301 

Питна вода Drinking water  ISO/TC 224 

Повторне використання води Water reuse  ISO/TC 282 

Інтелектуальні транспортні системи Intelligent transport systems  ISO/TC 204 

Екологічний менеджмент Environmental management  ISO/TC 207 

Сталі міста та громади Sustainable cities and communities ISO/TC 268 

Корпоративні технічні характеристики 

Приватні стандарти 

Загальнодоступні специфікації  

Національні стандарти (наприклад, ДСТУ) 

Європейські стандарти  

(наприклад: EN X) 

Міжнародні стандарти  

(наприклад,  

ISO X) 
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Основні елементи «розумного» міста, що використовуються для 

класифікації стандартів, включають: 

– побудову інформаційної моделі; 

– інтернет речі; 

– стабільні громади; 

– «розумні» міські системи та стандарти виробництва. 

Глобальними цілями розробки стандартів «розумних» міст є:  

– створення сприятливих умов для майбутнього розвитку ринку міст;  

– вирішення проблем основних ринкових бар’єрів; 

– перевага стандартів над міськими інноваційними проектами. 

Існує три рівні стандартів, що стосуються «розумних» міст – це стандарти 

стратегічного, процесного та технічного рівня, – кожен із них відіграє важливу 

роль у забезпеченні розвитку «розумних» міст на міцних фундаментах. 

Основні функції стандартів стратегічного, процесного та технічного 

рівнів представлені на рис. 2.5 [49]. 

 

Рисунок 2.5 – Система міжнародних стандартів, які забезпечують розвиток 

«розумних» міст  

Джерело: розроблено за [248, 249]. 

Запровадження передової практики у сфері 

управління міжсекторальними та 

міжгалузевими проектами міських рад, 

включаючи керівництво щодо об'єднання           

відповідних пакетів фінансування 

Надання рекомендацій органам міської влади 
щодо розробки чіткої та ефективної загальної 

стратегії розвитку міста, визначення 
пріоритетів та розробки практичної 
дорожньої карти, впровадження та 

ефективного підходу до моніторингу та 
оцінки прогресу 

Стандарти 

стратегічного 

рівня  

Стандарти 

технічного 

рівня 

Стандарти 

процесного 

рівня 

Охоплення практичних вимог до  

виробництва продуктів та послуг задля  

забезпечення досягнення необхідних 

результатів 
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Міжнародні стандарти «розумного» міста за рівнями їх побудови 

наведені на рис. 2.6. 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Основні міжнародні стандарти «розумного» міста за рівнями їх 

застосування  

Джерело: розроблено за [249]. 

 

Рівень 1 – Стратегічний  Рівень 2 – Процесний  Рівень 3 – Технічний 

Системи управління 

«розумним» та сталим 

містом (ISO 37101) 

Сталий розвиток громад – 

Індикатори послуг міста та 

якості життя  

(ISO 37120) 

Інфраструктура смарт-спільнот. 

Принципи та вимоги до метрик 

вимірювання діяльності  

(ISO / TS 37151) 

Сталий розвиток та 

стійкість громад – 

Словник   

(ISO 37102) 

Словник для 

«розумних» сталих  

міст  

(ISO 37100)  

Інформаційне 

моделювання  

будівель і споруд  

(ISO 15686) 

  

Концептуальна  

модель «розумного» міста 

(ISO / IEC 30182) 

 

Загальна система 

«розумного» міста  

(ISO 37106)   

 

Індикатори для «розумних» 

міст (ISO 37122) 

 

Обмін даними для 

«розумної» 

інфраструктури  

(ISO 37156) 

Ч
а

с
 

РІВНІ СТАНДАРТІВ «РОЗУМНОГО» СТАЛОГО МІСТА  

Індикатори для сталих  

міст (ISO 37123) 
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Система міжнародних стандартів, яка призначена для забезпечення 

сталого розвитку міста, орієнтована на:  

– організації, що надають послуги громадам у містах; 

– організації, що керують наявними даними; 

– розробників міської політики; 

– профільних керівників та керівників місцевої влади; 

– осіб, зацікавлених у формуванні «розумного» міського середовища, 

в тому числі: власників бізнесу; лідерів добровільних організацій, науковців, 

співробітників вищих навчальних закладів;  новаторів та представників громад. 

Основні міжнародні стандарти, які сприяють розвитку «розумного» міста на 

стратегічному, процесному та технічному рівнях, наведено в табл. 2.4–2.7 [49]. 

У табл. 2.4 наведені метадані забезпечення сталого розвитку «розумного» 

міста – міжнародні стандарти стратегічного рівня [249]. 

Існуючі показники часто не є стандартизованими, узгодженими або 

порівнянними з часом або між містами. В рамках нової серії міжнародних 

стандартів, розроблених для цілісного та інтегрованого підходу до сталого 

розвитку та стійкості відповідно до ISO / TC 268 «Сталий розвиток громад» 

стандарти стратегічного рівня встановлюють, зокрема, набір стандартизованих 

показників, які забезпечують єдиний підхід до вимірювань та способи 

проведення такого вимірювання.  

Ці міжнародні стандарти не надають оціночного рішення чи числових 

порогових значень того, що конкретне місто повинно обрати відповідні цілі для 

використання показників. 

Індикатори стійкості спрямовані на оцінку того, наскільки міста 

допомагають жителям, підприємствам, інституціям та інфраструктурі своєчасно 

та ефективно протистояти, пристосовуватися та відновлюватися після наслідків 

перенесених стресових ситуацій. 
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Таблиця 2.4 – Метадані забезпечення сталого розвитку «розумного» 

міста: Міжнародні стандарти стратегічного рівня 

Стандарт Сфера (area) Опис 

ISO 37120: 

2014 

Smart city 

indicators 

Індикатори 

«розумного» 

міста 

Sustainable development 

of communities –

Indicators for city 

services and quality of 

life 

Сталий розвиток 

громад – Індикатори 

послуг міста та якості 

життя 

ISO 37101: 

1:2016 

Smart and 

resilient city 

management 

systems 

Системи 

управління 

розумним та 

стійким 

містом 

Sustainable development 

in communities –

Management system for 

sustainable development 

Сталий розвиток 

громад – Система 

управління для сталого 

розвитку 

ISO 37102: 

2016 

Definition Визначення Sustainable development 

and resilience of 

communities –Vocabulary

Сталий розвиток та 

стійкість громад – 

Словник 

ISO 37106: 

2018 

Sustainable 

cities and 

communities  

Сталі міста 

та громади 

Guidance on establishing 

smart city operating 

models for sustainable 

communities 

Керівництво щодо 

створення «розумних» 

міських операційних 

моделей для сталих 

громад 

ISO/TR 

37121: 

2017 

Sustainable 

development 

in 

communities 

Сталий 

розвиток 

громад 

Inventory of existing 

guidelines and approaches 

on sustainable 

development and 

resilience in cities 

Узагальнення наявних 

принципів управління 

та підходів щодо 

сталого розвитку та 

стійкості у містах 

ISO/CD 

37122 

Sustainable 

development 

in 

communities 

Сталий 

розвиток 

громад 

Sustainable development 

in communities – 

Indicators for Smart 

Cities 

Сталий розвиток 

громад – Індикатори 

для  «розумних» міст 

ISO/TR 

37150 

Smart 

community 

infrastructu-

res 

Інфрастру-

ктура 

розумних 

громад 

Smart community 

infrastructures – Review 

of existing activities 

relevant to metrics 

Інфраструктура 

розумних громад - 

огляд діяльності, 

пов’язаної із 

показниками 

ISO/TR 

37152 

Framework 

and 

Operation 

Рамки та 

функціону-

вання 

Smart community 

infrastructures –  

Common framework for 

development and 

operation 

Інфраструктура 

розумних громад – 

Загальні рамки 

розвитку та 

функціонування  

ISO/IEC 

30182:2017 

Smart city 

concept 

model 

Концепту-

альна 

модель 

«розумного» 

міста 

Smart city concept  

model – Guidance for 

establishing a model for 

data interoperability 

Концептуальна модель 

«розумного» міста – 

Керівництво щодо 

створення моделі 

взаємодії даних  
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У табл. 2.5 наведені метадані забезпечення сталого розвитку «розумного» 

міста – міжнародні стандарти процесного рівня [249]. 

Таблиця 2.5 – Метадані забезпечення сталого розвитку «розумного» 

міста: Міжнародні стандарти процесного рівня 

Стандарт Сфера (area) Опис 

ISO 14001 Environmental 

Management 

System 

Система 

управління 

навколишнім 

середовищем 

Standards in 

developing 

Environmental 

management systems 

Стандарти в галузі 

розробки систем 

управління 

навколишнім 

середовищем 

ISO 20121 Event 

management 

Організація 

заходів 

Standards around 

achieving sustainable 

events 

Стандарти щодо 

досягнення стійких 

заходів 

ISO50001 Energy 

management 

Управління 

енергетикою 

Standards in 

developing Energy 

management systems 

Стандарти щодо 

розро-бки систем 

управління 

енергетикою 

ISO 27001 Data security Захист даних Ensuring proper 

security around 

information 

management 

Забезпечення 

належної безпеки 

щодо управління 

інформацією 

ISO 16739 Building 

Information 

Modelling 

Створення 

інформаційного 

моделювання 

Data sharing in the 

construction and 

facility management 

area –focus around 

Industry Foundation 

Classes (IFC) 

Обмін даними у 

сфері будівництва та 

управління об’єктами 

– орієнтування на 

клас промисловості 

(Industry Foundation 

Classes – IFC) 
 

Основні положення цих стандартів можуть бути прийняті усіма 

відповідними зацікавленими сторонами, які займаються плануванням, 

розробкою та експлуатацією інтелектуальних інфраструктур громад, 

включаючи планувальників, розробників, операторів та постачальників. 

У табл. 2.6 наведені метадані забезпечення сталого розвитку «розумного» 

міста – міжнародні стандарти технічного рівня [249]. 

Стандарти стратегічного рівня мають найбільше значення для 

керівництва міста, а стандарти на рівні процесу мають відношення до людей на 

керівних посадах у департаментах.  
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Таблиця 2.6 – Метадані забезпечення сталого розвитку «розумного» міста: 

Міжнародні стандарти технічного рівня 

Стандарт Сфера (area) Опис 

1 2 3 4 5 

ISO 15686 Building 

Information 

Modelling 

Інформаційне 

моделювання 

будівель і 

споруд (ІМБ) 

Standards on assets 

related to buildings  

and construction 

Стандарти активів, що 

пов’язані з будівлями 

та будівництвом 

ISO 16745-

1:2017 

Sustainability Сталий 

розвиток 

Sustainability in 

buildings and civil 

engineering works – 

Carbon metric of an 

existing building during 

use stage – Part 1: 

Calculation, reporting 

and communication 

Стійкий розвиток 

будівель і цивільних 

інженерних споруд – 

Вуглецева метрика 

існуючої будівлі на 

стадії експлуатації – 

Частина 1: 

Розрахунок, звітність 

та зв’язок 

ISO 16745-

2:2017 

Sustainability Сталий 

розвиток 

Sustainability in 

buildings and civil 

engineering works –

Carbon metric of an 

existing building during 

use stage – Part 2: 

Verification 

Сталий розвиток 

будівель і цивільних 

інженерних споруд – 

Вуглецева метрика 

існуючої будівлі на 

стадії експлуатації – 

Частина 2: Перевірка 

IEEE 

Standard 

1686 

Intelligent 

Electronic 

Devices (IED) 

Cyber 

Security 

Інтелектуальні 

електронні 

пристрої  

(IEП) – 

Кібербезпека 

Security regarding the 

access, operation, 

configuration,  

firmware revision and 

data retrieval from an 

IED 

Безпека стосовно 

доступу, експлуатації, 

конфігурації, 

перегляду програм-

ного забезпечення та 

пошуку даних від ІЕП 

IEEE 

Standard 

1547.3 

Renewables Поновлювані 

джерела 

енергії 

Guidance on functio-

nalities, parameters and 

methodologies for 

monitoring, information 

exchange and control of 

distributed resources 

(fuel cells, PV, wind 

turbines, etc.) 

Керівництво щодо 

функціональних 

можливостей, 

параметрів та 

методологій 

моніторингу, обміну 

інформацією та 

управління 

розподіленими 

ресурсами (паливні 

елементи, ПВ, вітрові 

турбіни тощо) 
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Продовження табл. 2.6 

1 2 3 4 5 

ISO 2948 

1-1:2016 

Building 

information 

modelling 

Інформаційне 

моделювання 

будівель і 

споруд (ІМБ) 

This standard is 

intended to facilitate 

interoperability between 

software applications 

used during all stages 

of the life cycle of 

construction works, 

including briefing, 

design, documentation, 

construction, operation 

and maintenance, and 

demolition. 

Полегшення 

сумісності між 

програмними 

засобами, що 

використовуються на 

всіх етапах життєвого 

циклу будівельних 

робіт, включаючи 

брифінг, проектування, 

документацію, 

будівництво, 

експлуатацію, 

технічне 

обслуговування та 

знесення 

ISO/TS 

12911:2012 

Building 

information 

modelling 

Інформаційне 

моделювання 

будівель і 

споруд (ІМБ) 

Establishes a 

framework for 

providing 

specifications for the 

commissioning of 

building information 

modelling (BIM) 

Встановлення 

загальних принципів 

для надання 

специфікацій щодо 

застосування Інформа-

ційного моделювання 

будівель і споруд 

(ІМБ) 

ISO 

16739:2013 

Building 

information 

modelling 

Інформаційне 

моделювання 

будівель і 

споруд (ІМБ) 

Specifies a conceptual 

data schema and an 

exchange file format 

for Building 

Information Model 

(BIM) data. Industry 

Foundation Classes 

(IFC) for data sharing 

in the construction and 

facility management 

industries 

Визначення 

концептуальної схеми 

даних та формату 

обміну для даних 

Інформаційного 

моделювання будівель 

і споруд (ІМБ). 

Промислові класи 

(Industry Foundation 

Classes – IFC) для 

обміну даними у 

галузях будівництва та 

управління об’єктами 
 

 

Міжнародні стандарти технічного рівня також мають відношення до 

людей на керівних посадах, оскільки вони повинні знати, на які стандарти слід 

посилатися при закупівлі технічних продуктів та послуг. 

У табл. 2.7 наведені метадані забезпечення сталого розвитку «розумного» 

міста – міжнародні стандарти, які знаходяться на стадії розробки [249]. 
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Таблиця 2.7 – Метадані забезпечення сталого розвитку «розумного» 

міста: Міжнародні стандарти, які знаходяться на стадії розробки 

Стандарт Сфера (area) Опис 

ISO/IEC 

AWI 30145 

Smart city 

ICT 

framework 

Рамкові 

принципи 

ІКТ «розум-

ного» міста  

Information  

technology – Smart 

city ICT indicators 

Інформаційні  

технології – індикатори 

ІКТ «розумного» міста 

ISO 37106 Smart cities 

strategy 

Стратегія 

«розумного» 

міста 

Sustainable cities and 

communities – Guide 

to establishing 

strategies for smart 

cities and communities 

Сталий розвиток міст 

та громад –Положення 

щодо розробки 

стратегій для 

«розумних» міст та 

громад 

IEEE P2413 Internet of 

Things 

Інтернет 

речей 

Draft version of a 

standard on the 

relationship model 

between different IT 

and common 

architectural elements 

Попередня версія 

стандарту моделі 

взаємозв’язку між 

різними ІТ і 

загальними 

архітектурними 

елементами 

ISO/DIS 

19650-1 

Building 

Information 

Modelling 

Інформаційне 

моделювання 

будівель і 

споруд (ІМБ) 

Organisation of 

informa-tion about 

construction works –

Information 

management using 

building information 

modelling – Part 1: 

Concepts and 

principles 

Організація інформації 

щодо будівельних 

робіт – Управління 

інформацією з 

використанням моделі 

побудови інформації – 

Частина 1: Поняття та 

принципи 

ISO/DIS 

19650–2 

Building 

Information 

Modelling 

Інформаційне 

моделювання 

будівель і 

споруд (ІМБ) 

Organisation of 

informa-tion about 

construction works –

Information 

management using 

building information 

modelling – Part 2: 

Delivery phase of 

assets 

Організація інформації 

щодо будівельних  

робіт – Управління 

інформацією з 

використанням моделі 

побудови інформації –  

Частина 2: Фаза 

доставки активів 

 

Найбільш ґрунтовно проблема стандартизації вирішена у Великобританії, 

тому досвід цієї країни представляється можливим викласти більш детально, 

ємно й чітко, ніж досвід інших країн. На рис. 2.7 наведені ключові стандарти 

забезпечення сумісності і єдності державних систем і інноваційних технологій, 

що стосуються розвитку «розумних» сталих міст.  
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Рисунок 2.7 – Портфоліо стандартів «розумного» міста  

Джерело: розроблено за [257]. 

Опубліковані стандарти 

Стандарти у розробці  

PD 8100  
Загальні уявлення про 

«розумне» місто 

PD 8101  
Планування 

«розумного» міста 

PAS 181  

Загальна структура 

«розумного» міста 

PAS 180  

Термінологія 

PAS 182  
Концептуальна модель 

даних «розумного»  
міста 

PAS 212  
Автоматичний пошук 

ресурсів для IoT 

PAS 183  

Загальна схема прийняття 

рішень щодо обміну 

даними та інформаційних 

послуг 

PAS 184  
Практичний посібник  

із розробки рішень для 
«розумних» міст 

PAS 185  
Специфікація для створення та 

впровадження охоронної  

системи 

Посібник із залучення лідерів (фахівців),  

що містить корисні оцінки та навігацію  

щодо основних інструкцій BSI 

Найкращий практичний посібник з розумного  

розвитку та інфраструктурних програм 

Загальні інтелектуальні концепції міст,  
що вирішують ключові проблеми у розробці 

інтелектуальних програм 

Словник основних термінів 

Онтологія, яка супроводжує набори даних,  
що дозволяє зробити дані про місто  

більш відкритими 

Специфікація, яка працює з пов'язаними даними 
для виявлення інформації про IoT  

через Інтернет 

Загальна схема прийняття рішень,  

що стосуються більш широкого кола питань 

обміну даними 

Керівництво з надання інформації про 

альтернативні бізнес-моделі та практичні  

кейси з їх використання 
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Стандарти є ключовими інструментами для забезпечення виконання 

критеріїв уніфікації метаданих. Стандартизація та уніфікація метаданих відіграє 

важливу роль у створенні специфікацій та галузевих структур. Стандартизація 

процесів є ключовим стимулом для побудови єдиної інформаційної моделі на 

будь-якому рівні економічного розвитку [248, 254].  

За допомогою міжнародних стандартів можна робити міста розумнішими. 

Індивідуальні «островки розумності» будуть зростати разом і врешті решт 

з’єднаються між собою. 

Національне впровадження та використання міжнародних стандартів 

підтримає та забезпечить плавний та інтегрований розвиток «розумних» сталих 

міст – Smart Sustainable City. 

 

 

2.3. Визначення видів економічної діяльності та продукції сектору 

інформаційно-комунікаційних технологій 

 

Попит на статистичну інформацію щодо інформаційного суспільства (ІС) 

значно збільшився протягом останніх років, сприяючи поширенню нової 

статистичної галузі, яка вивчає як розвиток, так і вплив використання ІКТ на 

економіку та суспільство. Статистика інформаційного суспільства охоплює 

питання, пов’язані з виробництвом, підготовкою до використання, впливом ІКТ 

та послугами цифрового контенту. 

Основну роль у статистичному вивченні видів економічної діяльності 

сектору ІКТ на міжнародному рівні відіграє Організація економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР). 

Визначення сектора ІКТ було одним із основних завдань Робочої групи 

з показників інформаційного суспільства ОЕСР (Working Party on Indicators for the 

Information Society – WPIIS), яка була офіційно створена у квітні 1999 року [490].  

Робоча група WPIIS розробила ряд статистичних метаданих для 

вимірювання інформаційного суспільства. До них відносяться: 
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– визначення видів діяльності, що виробляють товари та послуги з ІКТ 

(сектор ІКТ) (2007 р.); 

– класифікація продуктів ІКТ (товарів та послуг) (2009 р.); 

– визначення сектору «контент та засоби масової інформації» (2007 р.); 

– класифікація контенту та засобів масової інформації (2009 р.); 

– визначення електронної комерції та транзакцій у сфері інтернет-торгівлі 

(2009 р.); 

– розробка анкет та методології вимірювання використання ІКТ та 

електронної комерції підприємствами, домашніми господарствами та 

приватними особами (2005 р.). 

Ці статистичні метадані разом з іншою інформацією щодо вимірювання 

інформаційного суспільства були об’єднані в Довіднику з оцінки 

інформаційного суспільства в ОЕСР. Перше видання було оприлюднене у 2005 р. 

[212] та було значно переглянуте протягом періоду 2007–2009 рр. [210]. 

У виданні 2011 р. були представлені такі основні доповнення [211, 213]: 

– перегляд визначення електронної комерції; 

– перегляд класифікації для вимірювання товарів ІКТ; 

– оновлення вимірювань в країнах, що не є членами ЄС; 

– перегляд основних показників ІКТ. 

Розробка програмно-методологічних й організаційних засад 

статистичного вивчення процесів формування сектору ІКТ в Україні 

забезпечується чітким визначенням відповідних видів економічної діяльності. 

Статистичне вивчення процесів формування сектору ІКТ в Україні 

передбачає формалізацію відповідної інформації про види діяльності, що 

стосуються виробництва товарів та послуг, пов’язаних із розробкою, 

виробництвом, маркетингом та інтенсивним використанням інформаційних 

технологій, і характеризуються високими темпами інновацій, технологічного 

прогресу та продуктивності, що значно впливає на економічну діяльність. 

Перші дослідження пов’язані з ІКТ, представлені Канадою (1997 р.) та 

Австралією (1998 р.), стосувалися, насамперед, таких аспектів, як класифікація 
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видів економічної діяльності, задля адекватного визначення сектору ІКТ, 

послуг ІКТ та виробників цифрового контенту. 

На основі цих перших досліджень та подальших доповнень до них, 

здійснених Цільовою групою статистики інформаційного суспільства 

Європейської комісії (Task Force on Information Society Statistics of the European 

Commission) та деяких країн Північної Європи, WPIIS було вирішено здійснити 

формальне визначення сектору ІКТ у двох напрямках. Перший зосереджений на 

визначенні видів економічної діяльності ІКТ, а другий – на написанні 

вичерпного переліку продуктів ІКТ. 

На рис. 2.8 наведено схематичне подання змін визначень та класифікацій 

статистичної інформації про види економічної діяльності сектору ІКТ [41], 

вироблені WPIIS та гармонізовані з європейськими та національними 

класифікаціями [20, 58, 332, 461].  

Що стосується визначення видів економічної діяльності ІКТ, то було 

вирішено розпочати формалізацію з «обмеженого» сектору ІКТ, зосередившись 

на діяльності, спрямованій на полегшення передачі, прийому та виявлення 

інформації. Визначення «розширеного» сектору ІКТ було здійснено на більш 

пізньому етапі, що передбачило врахування діяльності, безпосередньо 

пов’язаної з виробництвом цифрового контенту. Обидва види діяльності 

охоплюють, так звану, інформаційну економіку (IE). 

Перелік видів економічної діяльності, які стосуються ІКТ, базується на 

таких концептуальних принципах: 

1. Підприємства визначаються як підприємства ІКТ, якщо вони мають на 

меті здійснювати: 

– зв’язок електронними засобами; 

– передачу та обробку інформації; 

– використання електронних процесів для ідентифікації та реєстрації 

фізичних явищ або для контролю фізичних процесів. 
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2. З точки зору підприємств, що надають послуги ІКТ, їх продукція – це 

послуги, які дозволяють здійснювати зв’язок та обробку інформації за 

допомогою електронних засобів. 

 
 

 
 

Рисунок 2.8 – Визначення та класифікації видів економічної діяльності 

сектору ІКТ 

Джерело: розроблено автором за [20, 58, 332, 461]. 

 

Для складання остаточного переліку видів діяльності сектору ІКТ було 

використано Міжнародну стандартну галузеву класифікацію всіх видів 

Рік Визначення видів економічної діяльності секторy ІКТ 

1998

2002

2007

2008

2010

 

Друге визначення сектору ІКТ  

(на основі ISIC Rev. 4) 

 

Перше визначення сектору ІКТ  

(на основі ISIC Rev. 3) 

 

Переглянуте визначення  

сектору ІКТ  

(на основі ISIC Rev. 3.1) 

 

Перше визначення  

інформаційного та медіа-сектору  

(на основі ISIC Rev. 4)  

Друге визначення сектору ІКТ  

(на основі NACE Rev. 2, 

гармонізованої з ISIC Rev. 4) 

 

Bизначення сектору ІКТ  

(на основі КВЕД ДК 009:2010, гармонізованої з 

NACE Rev.2 та з ISIC Rev.4) 

 

Переглянуте визначення сектору 

ІКТ (на основі NACE Rev. 1, 

гармонізованої з ISIC Rev. 3.1) 

 

Перше визначення сектору ІКТ 

(на основі NACE Rev. 1, 

гармонізованої з ISIC Rev. 3) 

1999



 127

економічної діяльності – International Standard Industrial Classification of All 

Economic Activities – ISIC Rev.3 [332, 461].  

Перше узгоджене визначення, прийняте у 1998 р., включало такі види 

діяльності:  

– виробнича діяльність: 

3000 – виробництво офісних машин та комп’ютерів; 

3130 – виробництво ізольованого кабелю; 

3210 – виробництво електронних клапанів і труб та інших електронних 

компонентів; 

3220 – виробництво телевізійних і радіопередавачів та апаратів для 

радіотелефонних і телеграфних ліній зв’язку; 

3230 – виробництво телевізійних та радіоприймальних пристроїв, звуко- 

або відеозаписуючих або відтворювальних апаратів та супутніх товарів; 

3312 – виробництво інструментів та приладів для вимірювання, 

перевірки, випробування, навігаційних та інших цілей, крім обладнання для 

обробки промислових процесів;  

3313 – виробництво обладнання для управління технологічними процесами; 

– послуги, пов’язані з товарами ІКТ: 

5150 – оптова торгівля машинами та устаткуванням; 

7123 – оренда офісних машин та устаткування (включаючи комп’ютери); 

– нематеріальні послуги (телекомунікації та комп’ютери): 

6420 – телекомунікації; 

72 – ІТ-діяльність. 

На засіданнях WPIIS, проведених у 2001 та 2002 роках, були розглянуті 

можливі зміни щодо класифікації 1998 року, на основі узагальнення досвіду 

деяких країн-учасниць. У табл. 2.8 представлені види діяльності, що 

визначають сектор ІКТ відповідно до ISIC Rev.3.1 [332, 461], NACE Rev.1 [332, 

461] і КВЕД–2005 [19]. 
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У табл. 2.8 наведені види діяльності, що визначають сектор ІКТ 

відповідно до ISIC Rev. 3.1, NACE Rev. 1 і КВЕД–2005: Виробництво товарів 

ІКТ [41]. 

Таблиця 2.8. – Види діяльності, що визначають сектор ІКТ відповідно до 

ISIC Rev. 3.1, NACE Rev. 1 і КВЕД–2005: Виробництво товарів ІКТ 

Джерело: розроблено автором за [19, 332, 461]. 

 

Реальний перегляд класифікації ISIC, проведений у 2002 році, дозволив 

уточнити визначення тих видів оптової торгівлі, які безпосередньо стосуються 

Виробництво товарів ІКТ (Manufacture) 

Код 

ISIC 

Rev.3.1 

Код 

NACE 

Rev.1 

Назва за NACE Rev.1 

Код 

КВЕД 

2005 

Види діяльності  

(назва за КВЕД 2005) 

 

 

3000 

3001 Manufacture of office 

machinery 

30.01 Виробництво офісного 

устатковання 

 

3002 

Manufacture of accounting 

and computing machinery 

30.02 Виробництво електронно-

обчислювальних машин та іншого 

устатковання для оброблення 

інформації  

3130 3130 Manufacture of insulated wire 

and cable 

31.30 Виробництво ізольованого проводу 

та кабелю 

3210 3210 Manufacture of electronic 

valves and tubes and other 

electronic components 

32.10 Виробництво електро- та 

радіокомпонентів 

3220 3220 Manufacture of television and 

radio transmitters and 

apparatus for line telephony 

and line telegraphy 

32.20 Виробництво передавальної 

апаратури 

3230 3230 Manufacture of instruments 

and appliances for measuring, 

checking, testing,  navigating 

and other purposes 

32.30 Виробництво апаратури для 

приймання, запису та відтворення 

звуку і зображення  

3312 3320 for measuring, checking, 

testing, navigating and other 

purposes, except industrial 

process control equipment 

33.20 Виробництво контрольно-

вимірювальних приладів 

3313 3330 Manufacture of industrial 

process control equipment 

33.30 Проектування та монтаж систем 

керування технологічними 

процесами  
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продуктів ІКТ. Таким чином, переглянутий варіант класифікації ISIC Rev. 3.1 

замінив клас 5150 «Оптова торгівля машинами та устаткуванням» на два такі класи: 

– 5151 «Оптова торгівля комп’ютерами, інформаційним обладнанням та 

програмним забезпеченням»; 

– 5152 «Оптова торгівля електронікою та телекомунікаційним 

устаткуванням». 

Відповідні зміни біли здійснені й в класифікаціях NACE Rev.1 та КВЕД–

2005 (табл. 2.9) [41]. 

Таблиця 2.9 – Види діяльності, що визначають сектор ІКТ відповідно до 

ISIC Rev. 3.1, NACE Rev. 1 і КВЕД–2005: Виробництво послуг ІКТ 

Виробництво послуг ІКТ (Services) 

Код 

ISIC 

Rev.3.1 

Код 

NACE 

Rev.1 

Види діяльності  

(назва за NACE Rev.1) 

Код 

КВЕД 

2005 

Види діяльності  

(назва за КВЕД 2005) 

 

5151 

 

5184 

Wholesale of computers, 

computer peripheral 

equipment and software 

51.84 Оптова торгівля комп’ютерами, 

периферійними пристроями та 

програмним забезпеченням  

5152 5186 Wholesale of electronic and 

telecommunications parts and 

equipment 

51.86 Оптова торгівля електронними 

компонентами та устаткованням 

6420 6420 Telecommunications 64.20 Діяльність зв’язку 

7123 7133 Renting of office machinery 

and equipment (including 

computers) 

71.33 Оренда офісних машин та 

устатковання, включаючи 

обчислювальну техніку 

72 7210 Hardware consultancy 72.10 Консультування з питань 

інформатизації 

7221 Software publishing 72.21 Розробка стандартного 

програмного забезпечення 

7222 Other software consultancy 

and supply 

72.22 Інші види діяльності у сфері 

розробка програмного 

забезпечення 

7230 Data processing 72.30 Обробка даних 

7240 Database activities and online 

distribution of electronic 

content 

72.40 Діяльність, пов’язана з банками 

даних 

7250 Maintenance and repair of 

office, accounting and 

computing machinery 

72.50 Ремонт і технічне обслугову-

вання офісної електронно-

обчислювальної техніки 

7260 Other computer related 

activities 

72.60 Інша діяльність у сфері 

інформатизації  

Джерело: розроблено автором за [19, 332, 461]. 
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На засіданні WPIIS 2006 року було створено групу експертів з перегляду 

визначення сектору ІКТ як з точки зору видів діяльності, так і з точки зору 

продуктів. У цій роботі брали участь делегати від WPIIS, а також представники 

Євростату та Статистичної Комісії Організації Об’єднаних Націй (the United 

Nations Statistics Commission). 

Задля кращого відображення потреб у класифікації товарів і послуг ІКТ 

(головним чином, послуг) у 2008 році ООН була розроблена нова редакція 

Міжнародної стандартної галузевої класифікації усіх видів економічної 

діяльності – International Standard Industrial Classification of All Economic 

Activities – ISIC, Rev. 4 [332, 461], глибоко реструктурована в порівнянні 

з попередньою класифікацією ISIC Rev.3.1. 

Однією з головних цілей перегляду ISIC було відображення зростаючої 

важливості «інформації» в економіці та суспільстві. 

Відповідно до нового визначення сектору ІКТ, загальний принцип 

ідентифікації видів діяльності ІКТ полягає в такому: види діяльності ІКТ 

включають виробництво продуктів (товарів та послуг), що мають за мету 

здійснення або дозвіл на обробку та передачу інформації електронними 

засобами, включаючи передачу та візуальну презентацію. 

Відповідність між видами діяльності з точки зору ISIC Rev.4 та NACE Rev.2 

(Номенклатура економічної діяльності в Європейському Співтоваристві), дозволяє 

переводити вибрані види діяльності у класи діяльності КВЕД–2010 [20]. 

Поточне визначення сектору ІКТ прийняте на основі ISIC Rev.4. Види 

діяльності, що відповідають вищезгаданому визначенню за ISIC Rev.4, NACE 

Rev.2 та КВЕД–2010 представлені в табл. 2.10 [41]. 

Незважаючи на те, що всі види діяльності, пов’язані з інформаційною 

економікою, були описані або були частиною класів ISIC у ряді підрозділів, 

інтерпретація класів, що мають відношення до інформаційної економіки та її 

межі, були змінені та розширені.  

В результаті були внесені такі дві основні зміни, що стосуються 

класифікації секторів ІКТ: 
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– новий розділ J:  «Інформація та телекомунікації»; 

– підрозділ 26: виробництво комп’ютерних, електронних та оптичних 

виробів. 

Крім того прийняття ISIC Rev. 4 надало можливість: 

а) краще визначити класифікацію діяльності ІКТ порівняно 

з попередньою редакцією, а саме: 

– виробництво комп’ютерів та периферійного обладнання; 

– виробництво засобів зв’язку та ін.; 

– більшість послуг, пов’язаних із ІКТ (наприклад, телекомунікації, 

діяльність з інформаційних технологій); 

б) надати нове визначення послуг, пов’язаних з ІКТ, таких як: 

– роздрібна торгівля обладнанням ІКТ у спеціалізованих магазинах; 

– ремонт обладнання ІКТ; 

в) представити види діяльності, які знаходились на ранніх етапах розвитку 

або яких не існувало на той час, коли був розроблений ISIC Rev. 3.1, а саме:  

– хостинг веб-сайтів; 

– веб-портали; 

– бездротова телекомунікаційна діяльність.  

Провідну роль у стандартизації та статистичному вивченні процесів 

формування сектору ІКТ відіграє ОЄСР. Керівництво ОЕСР з вимірювання 

інформаційного суспільства містить статистичні визначення, класифікації та 

методи вимірювання та порівняння інформаційного суспільства в різних 

країнах, надає стандартизовані метадані для статистиків, аналітиків та політиків 

у цій галузі. Керівництво є уніфікованою міжнародною статистичною базою 

для країн та регіонів, які прагнуть розробляти нові статистичні програми для 

вимірювання інформаційного суспільства.  

Діяльність сектору ІКТ формується інституціональними одиницями 

за видами діяльності, що передбачають виробництво ІКТ, торгівлю ІКТ та 

послуги ІКТ.  
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Таблиця 2.10 – Види діяльності, що визначають сектор ІКТ відповідно до 

ISIC Rev.4, NACE Rev.2 та КВЕД–2010 

КВЕД 2010 (NACE Rev.2) 

Назва класу 
ISIC 

(Rev.4) 
Сек-

ція 

Роз-

діл 
Група Клас 

Виробництво ІКТ (ICT manufacturing industries)  

C 26 26.1 26.11 Виробництво електронних компонентів 2610 

26.12 Виробництво змонтованих електронних плат 

26.2 26.20 Виробництво комп’ютерів і периферійного 

устатковання 

2620 

26.3 26.30 Виробництво обладнання зв’язку 2630 

26.4 26.40 Виробництво електронної апаратури побутового 

призначення для приймання, записування та 

відтворювання звуку й зображення 

2640 

26.8 26.80 Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних 2680 

Торгівля ІКТ (ICT trade industries)  

G 46 46.5 46.51 Оптова торгівля комп’ютерами, периферійним 

устаткованням і програмним забезпеченням 

4651 

46.52 Оптова торгівля електронним і телекомуніка-

ційним устаткованням, деталями до нього 

4652 

Послуги ІКТ (ICT services industries)  

J  58 58.2 58.21 Видання комп’ютерних ігор 5821 

58.29 Видання іншого програмного забезпечення 5829 

61 61.1 61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв’язку 6110 

61.2 61.20 Діяльність у сфері безпроводового електрозв’язку 6120 

61.3 61.30 Діяльність у сфері супутникового електрозв’язку 6130 

61.9 61.90 Інша діяльність у сфері електрозв’язку 6190 

62 62.0 62.01 Комп’ютерне програмування  6201 

62.02 Консультування з питань інформатизації 6202 

62.03 Діяльність із керування комп’ютерним 

устаткованням  

63 63.1 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-

вузлах і пов’язана з ними діяльність  

6311 

63.12 Веб-портали  6312 

S 95 95.1 95.11 Ремонт комп’ютерів і периферійного 

устатковання 

9511 

95.12 Ремонт обладнання зв’язку 9512 

Джерело: розроблено автором за [20, 332, 461]. 

 

Розширене визначення сектору інформаційно-комунікаційних технологій, 

наявне в ISIC Rev.4, забезпечує статистичну базу для вимірювання 

в міжнародному порівнянному сенсі тієї частини економічної діяльності, яка 

генерується шляхом виробництва товарів та послуг ІКТ. 
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В останні роки суттєво зріс попит на статистичні дані, пов’язані 

з продукцією сектору ІКТ та, так званого, «цифрового контенту». 

Оцінювання споживання, внутрішнього виробництва, розміру ринку, інвес-

тицій та торгівлі сектору ІКТ потребує використання статистики [210, 212, 213]: 

– міжнародної торгівлі товарами та послугами ІКТ; 

– витрат домашніх господарств на товари та послуги ІКТ; 

– державних поточних та капітальних витрат на товари та послуги ІКТ; 

– внутрішнього виробництва товарів та послуг ІКТ. 

Для того, щоб скласти статистику продукції ІКТ, необхідно 

використовувати уніфіковані на міжнародному рівні визначення та 

класифікації. 

Для розподілу даних за категоріями продукції (товарів та послуг), яка має 

спільні характеристики, призначені класифікації продукції. Вони є основою для 

підготовки статистичних даних щодо виробництва, розподілу, торгівлі, 

споживання, зовнішньої торгівлі та транспортування цієї продукції.  

Термін «продукція» охоплює товари, які підлягають транспортуванню, 

товари, що не підлягають транспортуванню, та послуги.  

На сучасному етапі функціонують [12, 40, 332]: 

– на міжнародному (світовому) рівні – CPC rev. 2.1 (2013) – Central 

Product Classification – Класифікація основних продуктів [332]; 

– на багатонаціональному (європейському) рівні – CPA rev. 2.1 (2015) – 

Statistical Classification of Products by Activities in the European Economic 

Community – Класифікація продукції за видами діяльності ЄС [332]; 

– на національному рівні – СКП–2011 – Статистична класифікація 

продукції [40]. 

Базовою класифікаційною структурою CPC Ver. 2.1 є ISIC (Rev. 4), із 

якою CPC пов’язана перехідним ключем, що засвідчує відповідність видів 

економічної діяльності і результатів цієї діяльності – товарів та послуг. 
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Структура коду CPC Ver. 2.1 така: 

Y – секції (10), позначені однозначним цифровим кодом; 

ХХ – розділи (71), позначені двозначним цифровим кодом; 

ХХХ – групи (329), позначені тризначним цифровим кодом; 

ХХХХ – класи (1299), позначені чотиризначним цифровим кодом; 

ХХХХХ – підкласи (2887), позначені п’ятизначним цифровим кодом. 

Основними напрями статистичного застосування CPC є національні та 

регіональні рахунки; платіжний баланс, зовнішня торгівля; інші статистичні 

вимоги, що передбачають деталізацію продукту. 

CPA – це класифікація продукції, елементи якої пов’язані з видами 

економічної діяльності за NACE. Кожен вид продукції – незалежно від того, 

підлягає ця продукція перевезенню чи ні – відповідає тільки одному виду 

економічної діяльності за NACE.  

Структура коду CPA 2008 / СКП–2011 має такі рівні: 

1 Y – секції (21), позначені літерним кодом (від A до U); 

2 ХХ – розділи (88), позначені двозначним цифровим кодом; 

3 ХХХ – групи (261), позначені тризначним цифровим кодом; 

4 ХХХХ – класи (575), позначені чотиризначним цифровим кодом; 

5 ХХХХХ – категорії (1342), позначені п’ятизначним цифровим кодом; 

6 ХХХХХХ – підкатегорії (3142), позначені шестизначним цифровим 

кодом. 

Актуальною метою дослідження є вивчення принципів взаємодії 

класифікацій та групувань в процесі статистичного оцінювання продукції 

сектору інформаційно-комунікаційних технологій. 

Паралельно з роботою, здійсненою у зв’язку з визначенням видів 

діяльності ІКТ, з самого початку розробка вичерпного переліку продуктів 

(товарів та послуг) ІКТ була частиною програми Робочої групи з показників 

інформаційного суспільства Організації економічного співробітництва та 

розвитку – ОЕСР (Working Party on Indicators for the Information Society – WPIIS) 
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[211, 490]. Наявність повного переліку продуктів ІКТ дозволило б провести 

статистичне вимірювання таких важливих аспектів, як вартість національного 

виробництва та іноземних операцій, які здійснюються в економіці на основі 

продукції інформаційно-комунікаційних технологій. 

Що стосується визначення продуктів ІКТ, то вперше було зроблено 

визначення «обмеженої» ІКТ продукції, зосереджуючись на продуктах, 

спрямованих на полегшення комунікації, обробки та передачі інформації за 

допомогою електронних носіїв, а також для подальшого визначення продуктів, 

безпосередньо пов’язаних з цифровим контентом, так звані «Content products». 

Ці два типи продуктів утворюють продукти інформаційної економіки (IE). 

Визначення продуктів ІКТ ґрунтується на таких загальних принципах 

[213]: 

– товари ІКТ повинні слугувати для полегшення інформаційного зв’язку, 

обробки та передачі інформації через електронні засоби. ІКТ-товари також 

дозволяють проводити електронне вимірювання або реєстрацію фізичних 

явищ, а також слугують для контролю фізичних процесів за допомогою 

електронних засобів. 

– послуги ІКТ полегшують функції комунікації та автоматичної обробки 

інформації за допомогою електронних засобів. 

На рис. 2.9 наведено схематичне зображення змін визначень та 

класифікацій статистичної інформації [40], що стосуються продукції сектору 

ІКТ, вироблені WPIIS та гармонізовані з європейськими та національними 

класифікаціями із плином часу [40, 58, 332]. 

Як видно з рис. 2.9, класифікації інформаційної економіки були 

розроблені окремо і в різний час. Основними причинами цього були [40]: 

– відсутність належних класифікацій міжнародних стандартів, зокрема 

ІКТ класифікація послуг стала можлива лише після того, як була розроблена 

друга версія Класифікації основних продуктів (Central Product Classification – 

CPC Ver. 2);  
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– відсутність узгодженого визначення сектору контенту та медіапродуктів 

і відповідних керівних принципів фактично перешкоджали розробці 

класифікації контенту та медіапродуктів до 2006 року; крім того, основна 

класифікація продуктів, CPC, була недостатньо деталізованою. 

 

 
 

Рисунок 2.9 – Визначення та класифікації продукції сектору ІКТ 

Джерело: розроблено автором за [40, 58, 332]. 

 

Рік Визначення продуктів (товарів та послуг) секторy ІКТ 

2002 

2007 

2008 

2010 

Перша класифікація 
товарів ІКТ (на основі  

HS 1996/2002) 

Перша класифікація послуг ІКТ  

(на основі CPC Ver.2) 

Перша класифікація 
інформаційних та медіа- 

продуктів (на основі CPC Ver.2) 

Перегляд переліку 
послуг ІКТ за 2007 р. 
(на основі CPC Ver.2) 

Друга класифікація 
товарів ІКТ 

 (на основі CPC Ver.2) 

Класифікація послуг ІКТ  
(на основі EBOPS 2010, 

відповідність: CPC Ver.2) 

Визначення продуктів ІКТ та  
інформаційної економіки (відповідність: 

CPC Ver.2, HS 2007 / 2012) 

Перша класифікація товарів 
ІКТ (на основі CPC Ver.1.1, 

відповідність: HS 2002) 

Перша класифікація товарів 
ІКТ (на основі CPА-2002, 
відповідність: HS 2002) 

Друга класифікація товарів ІКТ 
(на основі СРА 2008,  

відповідність: CPC Ver.2) 

Перша класифікація інформаційних та 
медіа-продуктів (на основі СРА 2008, 

відповідність: CPC Ver.2) 

2011 Визначення продуктів ІКТ (на основі 
Статистичної класифікації продукції  

СКП–2011, відповідність: CPА 2008) 

Визначення товарів ІКТ на основі Української класифікації  
товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД-2013, 

відповідність: СКП-2011, HS 2012, СN(2007/2014)) 

2013 

Перша класифікація послуг ІКТ  
(на основі EBOPS 2002) 

2017 Визначення товарів ІКТ на основі HS–2017 (відповідність:  
CPC Ver.2.1 (2013), CPA Ver. 2.1 (2015), СN(2017)) 
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Швидкість, з якою розвиваються інформаційні та комунікаційні 

технології, визначає мінливий характер продуктів ІКТ, що є головною 

перешкодою при складанні переліку продуктів, які випробовуються часом. 

Першим офіційним списком, підготовленим WPIIS, був перелік предметів 

ІКТ, узгоджених у 2003 році. Цей перелік базувався на попередній роботі, 

проведеній ОЕСР, Євростатом та Канадою, і був представлений та обговорений 

на зустрічах WPIIS у період з 1998 по 2002 рік. 

Товари ІКТ, що розглядалися в цьому списку, визначалися відповідно до 

Гармонізованої системи опису та кодування товарів (HS) були згруповані у такі 

великі групи [212]: 

– телекомунікаційне обладнання; 

– комп’ютери та ІТ-обладнання; 

– електронні компоненти; 

– відео та аудіо обладнання; 

– інші товари ІКТ (офісна техніка та обладнання, медичне обладнання, 

обладнання для контролю процесу, вимірювальні, контрольно-навигаційні 

прилади). 

Приклад статистичного визначення продукції ІКТ щодо класифікації за 

HS – HS 1996, HS 2002, HS 2007, HS 2012 та гармонізація з Класифікацією 

основних продуктів – CPC Rev. 2 та Українською класифікацією товарів 

зовнішньоекономічної діяльності – УКТЗЕД наведений в табл. 2.11 [40].  

Нелегко розмежувати групу продуктів ІКТ та встановити послідовне 

співвідношення з видами діяльності сектору ІКТ, головним чином через 

відсутність точної відповідності між виробництвом продуктів та видами 

діяльності. Підприємства сектору ІКТ можуть випускати також інші види 

товарів, крім тих, що вважаються товарами ІКТ. Аналогічним чином, 

підприємства, основна діяльність яких не відповідає сектору ІКТ, може 

одержувати продукцію ІКТ в результаті другорядної діяльності.  
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Таблиця 2.11 – Приклад статистичного визначення продукції ІКТ щодо 

класифікації УКТЗЕД та гармонізація з CPC Rev. 2, HS 1996, HS 2002, HS 2007, 

HS 2012 

Код 

CPC 

Rev.2 

Назва 

продукції 

ІКТ за CPC 

Rev.2 

Код HS 

2007/ 

2012 

Назва продукції 

ІКТ за HS 2012 

Код 

УКТ 

ЗЕД 

Назва продукції 

ІКТ за УКТЗЕД 

Код HS 

2002 

Код HS 

1996 

45263 Inkjet printers 

used with data 

processing 

machines 

844331 Machines which 

perform 

two/more of the 

functions of 

printing, 

copying/facsimile 

transmission, 

capable of 

connecting to an 

automatic data 

processing 

machine/to a 

network 

8443 31 Машини, які 

виконують дві чи 

більше функцій, 

такі, як друк, 

копіювання чи 

факсимільний 

зв’язок, які можуть 

бути приєднані до 

машин з 

автоматичного 

оброблення 

інформації або до 

мережі 

844351 844351 

45264 Laser printers 

used with data 

processing 

machines 

844332 Other, capable of 

connecting to an 

automatic data-

processing 

machine or to a 

network 

8443 32 

 

 

 

 

 

 

 

8443 32 

10 00 

 

8443 32 

30 00 

інші, здатні 

приєднуватися до 

машин 

автоматичного 

оброблення 

інформації чи до 

мережі: 

 

принтери 

 

 

факсимільні 

апарати 

851722 851722 

45265 Other printers 

used with data 

processing 

machines 

851721 851721 

45266 Units 

performing 

two or more 

of the 

following 

functions: 

printing, 

scanning, 

copying, 

faxing 

900911 900911 

900912 900912 

45271 Fixed media 

storage units 

847170 Storage units 8471 70 Запам’ятовувальні 

пристрої 

847170 847170 

45272 Removable 

media storage 

units 

47550 Solid-state 

non-volatile 

storage 

devices* 

Джерело: розроблено автором за [58, 332]. 
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Слід також зауважити, що класифікації видів економічної діяльності та 

продукції значно відрізняються за структурою та цілями, що перешкоджає 

встановленню повної відповідності між ними. 

Рішення розглянути HS як підтримуючу класифікацію для визначення 

товарів ІКТ мотивувалося широким використанням цієї класифікації на 

міжнародному рівні, що передбачає легке порівняння. 

Ця класифікація менше підходить для визначення нематеріальних 

товарів, таких як програмне забезпечення, яке в кінцевому підсумку було 

вирішено відносити до послуг ІКТ. 

Іншою метою експертної групи, створеної WPIIS в 2006 р., був перегляд 

визначення товарів ІКТ та адаптація їх до нової класифікації HS 2007. Мета цієї 

групи полягала в тому, щоб цей огляд узгоджувався як з переглянутою 

класифікацією CPC 2007 р., так і з новим переліком секторів ІКТ з точки зору 

ISIC Rev. 4.  

У 2008 році опубліковано друге визначення товарів ICT щодо 

класифікації CPC Rev. 2. 

Що стосується послуг ІКТ, лише до 2004 р. WPIIS підготувала 

пропозицію щодо визначення послуг ІКТ. У цьому випадку початкова 

класифікація використовувалася як Класифікація основних продуктів 

Організації Об’єднаних Націй – CPC. 

Як і в разі товарів ІКТ, неможливо встановити точну відповідність між 

видами діяльності та виробленими послугами.  

Крім того, у деяких випадках незрозуміло, слід вважати продукт товаром 

ІКТ чи послугою ІКТ.  

Враховуючи численні труднощі, з яким зіткнулися при складанні 

переліку послуг ІКТ, в 2004 р. WPIIS направив пропозицію технічній комісії 

Організації Об’єднаних Націй, яка відповідала за перегляд CPC, і рекомендації 

щодо визначення продуктів ІКТ були майже повністю прийняті. 

Після консультацій WPIIS у 2006 р., в 2007 р. представлено перше 

визначення послуг ІКТ на основі першого варіанту версії 2 Класифікації 



 140

основних продуктів (CPC Rev. 2). Відповідно до цього визначення, перелік 

продуктів ІКТ (товарів та послуг), які класифікуються відповідно до CPC 

(Rev. 2), розробленої UNSD (United Nations Statistics Division), було створено у 

2008 р.  

На основі цього визначення продукція ІКТ є такою, що має за мету 

здійснювати або дозволяти обробляти інформацію та передавати її 

електронними засобами, включаючи її передачу та візуальну презентацію.  

Класифікація основних продуктів СРС Rev. 2, включає 99 категорій 

продуктів ІКТ, об’єднаних у 10 груп (табл. 2.12).  

Таблиця 2.12 – Групи категорій продукції ІКТ відповідно до СРС Rev. 2 

Групи категорій продуктів ІКТ 
Кількість категорій продуктів 

ІКТ (суб-класів СРС Rev. 2) 

– Комп’ютери та периферійні пристрої 19 

– Обладнання для зв’язку  8 

– Електронні компоненти  11 

– Інші ІКТ товари та компоненти  14 

– Послуги з виготовлення ІКТ-обладнання  5 

– Ліцензії на ділові та програмні послуги 11 

– ІТ-послуги та консультування  10 

– Телекомунікаційні послуги  12 

– Оренда обладнання для ІКТ 3 

– Інші послуги ІКТ 6 

Всього 99 

 

У випадку змін до СРС, офіційні остаточні коди, назви та посилання на 

Міжнародну стандартну галузеву класифікацію всіх видів економічної 

діяльності – International Standard Industrial Classification of All Economic 

Activities – ISIC є переважними.  

Зв’язок з видами економічної діяльності, визначеними в NACE, надає 

CPA/СКП структура, подібна до NACE на всіх її рівнях. Однак детальний 

зв’язок між продукцією та видами економічної діяльності неможливо 

встановити на всіх рівнях класифікації. Бувають випадки, коли продукцію 

можна віднести до видів діяльності тільки на більш високому рівні, ніж рівень 
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класів, або навіть випадки, коли клас CPA не має відповідного виду 

економічної діяльності в NACE. 

Для цілей вимірювання витрат домогосподарств на товари та послуги ІКТ 

доцільно використовувати Класифікацію індивідуального споживання за 

цілями (КІСЦ) [21].  

Національна КІСЦ, відповідно до рекомендацій Євростату, побудована 

у незмінному вигляді на основі європейської класифікації – European 

classification of individual consumption according to purpose (COICOP-НВS) [135], 

яка, в свою чергу, гармонізована з Міжнародною Класифікацію 

індивідуального споживання за цілями – Classification of Individual Consumption 

According to Purpose (COICOP) [135]. 

Фрагмент КІСЦ, на основі якого необхідно здійснювати вимірювання 

витрат домогосподарства на товари та послуги ІКТ, представлено в табл. 2.13.  

Таблиця 2.13 – Фрагмент КІСЦ щодо класифікації витрат 

домогосподарства на товари та послуги ІКТ 

Код за КІСЦ 
Назва 

Група Клас Категорія 

1 2 3 4 

08.2   Телефонне й телефаксове обладнання 

08.2.1  Телефонне й телефаксове обладнання (D) 

08.2.1.1 Телефонне й телефаксове обладнання 

– придбання телефонів, радіотелефонів, факсимільних 

апаратів, телефонних автовідповідачів і телефонних 

гучномовців 

– ремонт цього обладнання 

08.3   Телефонні та телефаксові послуги 

08.3.1  Телефонні та телефаксові послуги (S) 

08.3.1.1 Телефонні та телефаксові послуги 

– встановлення телефонного обладнання для особистого 

користування й абонентська плата за нього 

– телефонні розмови по приватній лінії чи по лінії загального 

користування 

– телеграфні послуги, послуги телексу та телефаксу 

– послуги з передавання інформації 
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Продовження табл. 2.13 

1 2 3 4 

09.1   Аудіотехніка, фотоапаратура та обладнання для обробки 

інформації 

09.1.1  Обладнання для прийому, запису та відтворення звуку і 

зображення (D) 

09.1.1.1 Обладнання для прийому, запису та відтворення звуку 

– радіоприймачі, включаючи автомобільні радіоприймачі, 

радіоприймачі з годинником, пристрої для прийому й 

передачі радіосигналів, аматорські радіоприймачі й 

радіопередавачі  

– грамофони, плеєри й магнітофони котушкові та касетні, 

програвачі компакт-дисків, персональні стерео, 

стереосистеми та їхні компоненти (програвачі, тюнери, 

підсилювачі, колонки  тощо), мікрофони і навушники 

09.1.1.2 Телевізори, відеоплеєри та відеомагнітофони 

– телевізійні антени всіх видів 

09.1.3  Обладнання для обробки інформації (D) 

09.1.3.1 Обладнання для обробки інформації 

– персональні комп’ютери та дисплеї, принтери, різноманітні 

аксесуари до них і комп’ютерне програмне забезпечення 

– калькулятори, у тому числі кишенькові 

– друкарські машинки і текстові процесори 

09.1.4  Засоби запису відео- та аудіоінформації (SD) 

09.1.4.1 Засоби для запису зображення і звуку 

– грамплатівки і компакт-диски 

– магнітні стрічки, касети, відеокасети, дискети та компакт-

диски з записами для котушкових магнітофонів, касетних 

магнітофонів, відеомагнітофонів і персональних комп’ютерів 

– чисті магнітні стрічки, касети, відеокасети, дискети та 

компакт-диски для котушкових магнітофонів, касетних 

магнітофонів, відеомагнітофонів і персональних 

комп’ютерів; 

– непроявлені плівки, картриджі та диски для фотографії та 

кінематографії 

09.1.5  Ремонт аудіотехніки, фотоапаратури й обладнання для 

обробки інформації (S) 

09.1.5.1 Ремонт аудіотехніки, фотоапаратури й обладнання для 

обробки інформації 

– ремонт аудіовізуального обладнання, фотоапаратури та 

кіноапаратури, оптичних пристроїв і обладнання для обробки 

інформації 

Джерело: розроблено автором за [21, 213]. 
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Класи групуються за типами товарів або послуг і позначаються 

відповідними літерами [25]:  

ND (К) – товари короткострокового користування;  

D (Д) – товари довгострокового користування;  

SD (С) – товари середньострокового користування; 

S (П) – послуги.  

Слід звернути увагу, що існують певні труднощі в ході вимірювання 

витрат домогосподарств на товари та послуги ІКТ. Так, складно 

диференціювати витрати у разі, коли продукти з різних категорій пов’язані, 

наприклад, продаються в формі пакета за зниженими цінами [40]. 

Класифікація товарів з ІКТ, що підлягають митному контролю, 

ґрунтується на Гармонізованій системі опису та кодування товарів (HS) 

Всесвітньої митної організації, яка визначає продукцію ІКТ (включаючи товари 

ІКТ). ІКТ товари повинні бути або призначені для виконання функцій обробки 

інформації та комунікації електронними засобами, включаючи передачу та 

відображення, або використання електронної обробки для виявлення, 

вимірювання та / або запису фізичних явищ або для контролю фізичного 

процесу.  

Для статистичних цілей визначення сектору ІКТ здійснюється шляхом 

вичерпного переліку видів діяльності підприємств ІКТ (у центрі уваги – види 

діяльності) та продуктів ІКТ (у центрі уваги – продукція). 

Визначення переліку продуктів у секторі ІКТ було здійснено в результаті 

узагальнення роботи, проведеної міжнародними організаціями (ОЕСР, Євростат 

та ООН), а також об’єднання понять та узгодження методологій на 

міжнародному рівні. 

В наступних розділах доцільно провести статистичне оцінювання 

готовності громад України до впровадження концепції «розумності» на основі 

оцінювання розвитку сектору ІКТ, а також тенденцій зовнішньо-економічної 

діяльності підприємств ІКТ в Україні. 
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Висновки до розділу 2 

 

У даному розділі визначено принципи та формат системи метаданих для 

статистичного забезпечення управління розвитком «розумних» сталих міст; 

проаналізовано систему міжнародних стандартів для статистичного 

забезпечення управління розвитком «розумних» сталих міст; розглянуто сектор 

ІКТ в міжнародних та національних класифікаціях продукції та видів 

економічної діяльності, що дозволило здійснити формування системи 

метаданих для забезпечення управління розвитком «розумних» сталих міст в 

Україні. 

1. Визначення сутності метаданих, вивчення принципів, форматів та 

міжнародних підходів до побудови системи метаданих дозволили сформувати 

інтегровану систему метаданих інформаційної моделі управління розвитком 

«розумних» сталих міст. Формування якісної системи метаданих, тобто даних 

про дані, принципово важливе для статистичного забезпечення управління 

розвитком «розумних» сталих міст в Україні. Метадані присутні всередині 

кожної стадії управління – або створені на цій стадії, або перенесені з 

попередньої стадії.  

2. Обґрунтовано використання міжнародних стандартів для визначення 

концептуальної моделі розвитку компонентів «розумних» міст та надання 

відповідних рекомендацій управлінським структурам щодо їх застосування для 

сприяння сумісності зібраних та використовуваних містом даних у всіх секторах, 

від імені та у співпраці з його громадянами. Вивчення системи міжнародних 

стандартів, які є необхідним елементом забезпечення розвитку «розумних» сталих 

міст, дозволило встановити, що міжнародними стандартами ISO узагальнюється 

досвід найкращої практики в широкому діапазоні галузей, які сприяють 

функціонуванню міста, громади та виконанню Цілей сталого розвитку ООН для 

подолання бідності, захисту планети та забезпечення процвітання нації.  

Міжнародні стандарти ISO надають інструменти, підґрунтя та платформи 

задля забезпечення сталого розвитку міста. Основні положення цих стандартів 
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можуть бути прийняті усіма відповідними зацікавленими сторонами, які 

займаються плануванням, розробкою та експлуатацією інтелектуальних 

інфраструктур громад, включаючи планувальників, розробників, операторів та 

постачальників. 

3. З метою визначення сектору ІКТ для статистичних цілей визначені 

програмно-методологічні й організаційні засади статистичного вивчення 

процесів формування сектору ІКТ в Україні, що дозволило чітко встановити 

відповідні види економічної діяльності та продукції сектору ІКТ. Діяльність 

сектору ІКТ формується інституціональними одиницями за видами діяльності, 

що передбачають виробництво ІКТ, торгівлю ІКТ та послуги ІКТ.  

З метою проведення більш конкретного та всебічного статистичного 

аналізу функціонування сектору ІКТ на основі видів діяльності, що визначають 

даний сектор, автором сформовано остаточний перелік видів діяльності сектору 

ІКТ, що здійснено відповідно до Міжнародної стандартної галузевої класифікації 

всіх видів економічної діяльності (ISIC Rev. 4) та Номенклатури економічної 

діяльності в Європейському Співтоваристві (NACE Rev. 2). Встановлення 

відповідності між видами діяльності з точки зору ISIC Rev. 4 та NACE Rev. 2 

дозволило перевести вибрані види діяльності у класи діяльності КВЕД–2010. 

4. На основі проведеного аналізу визначено, що для розподілу даних з 

ІКТ за категоріями продукції (товарів та послуг), яка має спільні 

характеристики, доцільно використовувати класифікації продукції: на 

міжнародному (світовому) рівні – CPC Rev. 2.1 (Класифікація основних 

продуктів, 2013); на багатонаціональному (європейському) рівні – CPA Rev. 2.1 

(Класифікація продукції за видами діяльності ЄС, 2015); на національному 

рівні  – СКП–2011 (Статистична класифікація продукції, 2011). Класифікації 

продукції є основою для підготовки статистичних даних щодо виробництва, 

розподілу, торгівлі, споживання, зовнішньої торгівлі та транспортування 

продукції, зокрема, продукції ІКТ.  

5. Проведене дослідження показало, що доволі складно розмежувати 

групу продуктів ІКТ та встановити послідовне співвідношення з видами 
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діяльності сектору ІКТ, головним чином через відсутність точної відповідності 

між виробництвом продуктів та видами діяльності. Визначено, що класифікації 

видів економічної діяльності та продукції значно відрізняються за структурою 

та цілями, що перешкоджає встановленню повної відповідності між ними. 

6. Для цілей вимірювання витрат домогосподарств на товари та послуги 

ІКТ доцільно використовувати Класифікацію індивідуального споживання за 

цілями (КІСЦ). Національна КІСЦ, відповідно до рекомендацій Євростату, 

побудована у незмінному вигляді на основі європейської класифікації – European 

Classification of Individual Consumption According to Purpose (COICOP-НВS), яка, 

в свою чергу, гармонізована з Міжнародною класифікацією індивідуального 

споживання за цілями – Classification of Individual Consumption According to 

Purpose (COICOP). 

Встановлено, що існують певні труднощі в ході вимірювання витрат 

домогосподарств на товари та послуги ІКТ – складно диференціювати витрати 

у разі, коли продукти з різних категорій пов’язані, наприклад, продаються в 

формі пакета за зниженими цінами.  

7. Для статистичних цілей визначення сектору ІКТ має здійснюватися 

шляхом вичерпного переліку видів діяльності підприємств ІКТ (у центрі 

уваги – види діяльності) та продуктів ІКТ (у центрі уваги – продукція). 

Визначення переліку продуктів у секторі ІКТ слід проводити за 

результатами узагальнення роботи, проведеної міжнародними організаціями 

(ОЕСР, Євростат та ООН), а також об’єднання понять та узгодження 

методологій на міжнародному рівні. Тому доцільно провести оцінювання 

обсягів реалізації товарів сектору ІКТ, а також тенденцій зовнішньо-

економічної діяльності підприємств ІКТ в Україні. 

Узагальнені результати проведених досліджень, що викладені у Розділі 2, 

опубліковані у наукових працях автора [33, 40, 41, 49]. 
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РОЗДІЛ 3 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ «ВЕЛИКИХ» ДАНИХ 

ДЛЯ СТАТИСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ «РОЗУМНИХ» 

СТАЛИХ МІСТ 

 

 

3.1. Сутність, ключові ознаки та характеристики «великих» даних 

 

Поряд із загальними досягненнями в галузі інформаційно-комунікаційних 

технологій важливим компонентом, який сприяє суттєвому прискореному 

розвитку «розумних» сталих міст, є «великі» дані. Їх використання розширює 

сферу застосування статистичних методів аналізу, а також забезпечує 

оперативне інформування громадян про нові форми споживання та попиту на 

послуги, які спираються на «розумні» системи.  

Громадяни «розумного» міста спонукають органи місцевого 

самоврядування до розгляду та інвестування у відповідні процеси та системи для 

підтримки сталого розвитку. У цих процесах реалізується найкраща практика, та 

з’являються нові проекти та пропозиції, оскільки це динамічне середовище.  

Міста, що використовують сучасні інноваційні підходи до аналізу 

«великих» даних, які можуть бути порівняні з міжнародними стандартами, 

позиціонуються для майбутнього успіху і мають можливість просувати 

суспільство вперед, у більш «розумне» майбутнє. 

Поява «великих» даних тісно пов’язана з розвитком ІКТ. У сучасному 

гіперпов’язаному цифровому світі люди та речі залишають «цифрові сліди» у 

багатьох різних формах, утворюючи постійно зростаючі потоки даних, зокрема, 

комерційні операції, приватні та державні записи, які компанії та органи влади 

збирають та зберігають, створені користувачем он-лайн матеріали, такі як 

фотографії, відео, твіти та інші повідомлення, а також сліди, залишені 

Інтернетом речей (IoT), тобто тими унікально ідентифікованими об’єктами, які 

можна відстежити. 
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Єдиного унікального визначення цього відносно нового явища, відомого 

як «великі дані», не існує. На самому базовому рівні це розуміється як набори 

даних, об’єм, швидкість або різноманітність яких є дуже високими в порівнянні 

з типами наборів даних, які традиційно використовувались.  

Доцільно послатися на такі визначення суті цієї концепції, з якими 

погоджується більшість науковців.  

Перше визначення запропонував Мерв Адріан в 2011 р. в статті для 

журналу Teradata Magazine: «Великі дані – це дані, збір, управління і обробку 

яких неможливо здійснити за допомогою найбільш часто використовуваних 

апаратних середовищ і програмних інструментів протягом допустимого для 

користувача часу» [127]. 

Великі дані можна визначити на основі тлумачення, яке наведене у глосарії 

компанії «Гартнер», провідної світової компанії, що здійснює наукові дослідження 

та консультації в галузі інформаційних технологій [190]: «Великі» дані являють 

собою джерела даних, які в загальному сенсі можна описати як «інформаційні 

активи великого обсягу, високої швидкості і/або високого рівня, що вимагають 

ефективних і інноваційних форм обробки інформації та забезпечують більш 

глибоке розуміння, прийняття рішень і автоматизацію технологічних процесів». 

В доповіді McKinsey Global Institute в травні 2011 року представлено таке 

визначення: «Великі» дані – це набори даних, розміри яких виходять за межі 

можливостей звичайного програмного забезпечення зі збирання, зберігання, 

управління і аналізу даних» [115]. 

З цих визначень випливає: об’єкт, що вважається «великими» даними, 

змінюється з розвитком технологій. Дані, що колись були «великими», або дані, 

що вважаються «великими» сьогодні, будуть відрізнятися від «великих» даних 

завтрашнього дня. Наведені визначення означають, що суть «великих» даних 

може відрізнятися в залежності від галузі або навіть організації, якщо існує 

значна різниця в можливостях інструментів і технологій.  

Поняття «великі» стосується не тільки обсягу даних. Хоча, в першу чергу, 

мається на увазі наявність великої кількості даних, це передбачає присутність 

деяких інших ознак. «Великі» дані характеризуються збільшеною швидкістю їх 
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передачі, складністю і різноманітністю джерел в порівнянні з джерелами даних 

минулого. Такі фактори ускладнюють роботу з «великими» даними, оскільки 

доводиться мати справу не просто з великою кількістю даних, а з тим, що вони 

надходять дуже швидко, в складних формах і з різноманітних джерел. 

Необхідно розробити додаткові методи і процеси аналізу на базі 

оновлених технологій і методів для того, щоб ефективно аналізувати «великі» 

дані і діяти на підставі отриманих результатів [27]. 

«Великі» дані характеризуються такими ознаками, що наведені на рис. 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Основні ознаки «великих» даних 

Джерело: розроблено за [235, 263, 288, 290]. 

 

При наявності зазначених вище п’яти ознак, накопичені обсяги даних 

можна відносити до «великих» [27]. 

Volume – обсяг: база даних являє собою надзвичайно 
великий обсяг інформації, який неможливо обробляти і 
зберігати традиційними способами, для них потрібні новий 
підхід і інноваційні інструменти. 

Основні 
ознаки  

«великих 
даних» 

Velocity – швидкість: дана ознака вказує як на зростаючу 
швидкість накопичення даних (90% інформації було 
зібрано за останні роки), так і на швидкість обробки даних, 
останнім часом стали більш затребувані технології обробки 
даних в реальному часі. 

Variety – різноманіття: можливість одночасної обробки 
структурованої і неструктурованої інформації різного 
формату.  

Veracity – достовірність даних: все більшого значення 
користувачі стали надавати достовірності наявних даних. 
Так, у Інтернет-компаній є проблема з розділенням функцій 
робота і людини на сайті компанії, що призводить в 
кінцевому рахунку до утруднення аналізу даних. 

Value – цінність накопиченої інформації: «великі» дані 
повинні бути корисні і мати певну цінність, наприклад, 
допомагати в складанні звітності компаній, удосконаленні 
бізнес-процесів або оптимізації витрат. 
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Одне з найчастіше використовуваних визначень, що представлене 

компанією Gartner, включає крім обсягу (volume), такі характеристики даних як 

швидкість (velocity) та різноманітність (variety) [288, 290]. «Швидкість» означає 

швидкість створення, оцінювання та аналізу даних, тоді як термін 

«різноманітність» включає той факт, що дані можуть існувати як в різних 

формах (текст, аудіо та відео), так і в різних форматах (структуровані та 

неструктуровані) . Визначення трьох-V поширюється і розширюється. Четверте 

V – достовірність (veracity) – була введена для визначення аспектів, що 

стосуються якості та походження даних, а також невизначеності, яка може 

існувати при їх аналізі [235]. П’яте V – значення (value) включено деякими 

дослідниками, щоб відмітити потенційно високу соціально-економічну 

цінність, яка може бути отримана великими даними [263]. 

«Великі» дані відрізняються від традиційних даних наявністю важливих 

характеристик. Майже кожне джерело «великих» даних має всі перераховані 

особливості, проте більшості властиві такі ознаки, що наведені в табл. 3.1 [27]. 

Таблиця 3.1 – Ознаки традиційних і «великих даних», їх відмінності 

Ознака «Великі» дані Традиційні дані 

Обсяг інформації від петабайт (1015 байт) 

до ексабайт (1018 байт) 

від гігабайт (109 байт) до 

терабайт (1018 байт) 

Швидкість накопичення велика мала 

Швидкість передачі велика мала 

Ступінь 

структурованості 

неструктуровані та 

напівструктуровані дані 

структуровані 

Спосіб генерування часто автоматично без 

участі людини 

за участю людини 

Джерела даних абсолютно нові традиційні 

Взаємозв’язок даних слабкий сильний 

Модель зберігання горизонтальна вертикальна 

Спосіб зберігання децентралізований централізований 

Наявність правил 

формування даних 

правила відсутні наявні чіткі правила 

формування даних 
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Надамо деякі пояснення до наведених характеристик «великих» даних. 

По-перше, «великі» дані часто генеруються автоматично, без участі 

людини. Традиційні джерела даних завжди передбачають присутність людини. 

Візьмемо, наприклад, роздрібні або банківські транзакції, списки телефонних 

контактів, доставку товарів або виставлення рахунків на оплату. Всі ці дії 

мають на увазі присутність особи, яка сприяє створенню даних. Певна особа 

повинна внести гроші, зробити покупку, зателефонувати, відправити посилку 

або зробити платіж. У кожному випадку частиною процесу створення нових 

даних залишається людина, що здійснює будь-які дії. З «великими» даними 

інша справа. Багато джерел «великих» даних генеруються взагалі без взаємодії 

з людиною, наприклад вбудований в двигун датчик генерує дані, навіть якщо 

ніхто його про це не просить. 

По-друге, «великі» дані зазвичай співвідносяться з абсолютно новими 

джерелами даних. Це не просто розширення можливостей збору існуючих 

даних. Наприклад, через Інтернет споживачі можуть взаємодіяти з банком або 

магазином, проте операції, які вони виконують принципово не відрізняються 

від традиційних. Вони просто здійснюють ті ж операції через інший канал. 

Організація може зібрати дані про транзакції, здійснені через Інтернет, але вони 

мало чим відрізняються від таких, що відбувалися раніше. Проте збір даних про 

поведінку споживачів в процесі здійснення транзакції надає принципово нову 

інформацію. 

Іноді більший обсяг даних може надати новий поштовх для розвитку. 

Наприклад, платник за електроенергію, протягом багатьох років кожен місяць 

вручну знімає показання лічильника електроенергії. Чи можна вважати, що 

«розумний» лічильник, що фіксує показання, наприклад, кожні 15 хвилин, 

надає ті ж самі дані? Або ця інформація абсолютно іншої якості, що відкриває 

можливості для проведення більш глибокого аналізу? 

По-третє, багато джерел великих даних не зручні для певних 

користувачів. Наприклад, текстові потоки сайтів соціальних медіа. 
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Користувачів неможливо переконати дотримуватися певних правил граматики, 

синтаксису або лексичних норм. Працювати з такими даними в кращому 

випадку важко, а в гіршому – практично неможливо.  

Дані можуть бути структурованими, неструктурованими, 

напівструктурованими або мультиструктурованими.  

«Великі» дані нерідко описуються як неструктуровані, а традиційні дані – 

як структуровані. Однак межі між ними не настільки ясні, як можна зрозуміти 

з назви. Розглянемо три типи структури даних. 

Велика частина традиційних джерел даних – повністю структурована. Це 

означає, що традиційні джерела надають дані в чітко визначеному форматі. Він 

не змінюється з кожним днем або в залежності від оновлення. У разі торгівлі 

акціями в першому полі може вказуватися дата в форматі ДД / ММ / РРРР. Далі 

може йти 12-значний номер рахунку. Потім може бути вказаний символ акції, 

що складається з трьох-п’яти знаків, і т. д. Кожен фрагмент інформації, що 

використовується, заздалегідь відомий, представлений в певному форматі 

і підпорядкований певному порядку. Це полегшує роботу. 

Джерела неструктурованих даних, таких як текстові дані, відео- та аудіо – 

неможливо аналізувати. Зображення має на увазі такий формат, при якому 

окремі пікселі розташовуються в рядках, проте їх взаємне розташування 

визначає те, що бачить глядач, та істотно розрізняється в кожному конкретному 

випадку.  

Наведені приклади джерел «великих» даних відносяться до 

неструктурованих. Однак значна частина даних відноситься до категорії 

напівструктурованих. Напівструктуровані дані мають на увазі логічну схему і 

формат, який може бути зрозумілим, але незручним до користувача. Іноді 

напівструктуровані дані називаються мультиструктурованими. У потоці таких 

даних крім цінних фрагментів інформації може бути присутнім безліч 

непотрібних і даремних даних. Читання напівструктурованих даних з метою їх 

аналізу зовсім не є таким же простим, як файли певного формату. Щоб 
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прочитати напівструктуровані дані, необхідно використовувати складні 

правила, які визначають, що слід робити після читання кожного фрагмента 

інформації. 

Списки, що збираються в журнальних файлах, є прикладом 

напівструктурованих даних. Вони виглядають досить громіздко та незрозуміло, 

проте кожен фрагмент інформації слугує визначеній меті. Чи відповідає будь-

який з фрагментів журналу меті дослідження – це зовсім інше питання. На 

рис. 3.2 зображено приклад необроблених даних інтернет журналу. 

 

Рисунок 3.2 – Приклад необроблених даних Інтернет журналу 

 

«Великі» дані із багатьох джерел є напівструктурованими або 

мультиструктурованими, а не зовсім неструктурованими. Такі дані 

передбачають наявність логічної схеми, яка дозволяє отримати інформацію для 

аналізу. З ними просто складніше працювати, ніж з традиційними джерелами 

структурованих даних.  

Використання напівструктурованих даних вимагає додаткового часу та 

зусиль для того, щоб визначити найкращий спосіб їх обробки. 

Дані інтернет-журналу 

96.255.90.50 – - [01/Jun/2010:05:28:07 + 0000] "GET / origin-

log.enquisite.com/d.js?id=a1a3af-ly6l645&referrer=http:// www. google. 

com/ search? hl=en&q=budget+ 

planner&aq=5&aqi=g10&agl=&og=budget+&gs_rfai=&location=https:// 

money.strands. com/ content/ simple-and-free-monthly-budget-

planner&ua=Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; 

.NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30618; .NET CLR 3/5/30729; 

InfoPath.2)&ps=pgys63w0xgn102in8ms37wka8guxe74e&sc=cr1kto0wmxgi

k1wlr9p9weh 6yxy8g8sa&r=0.07550191624904945HTTP/1.1" 200 380 "-" 

"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 

2.0.50727; .NET CLR 3.0/30618; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.2)" 

"ac=bd76aad174480000679a044cfda00e005b130000" 
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Хоча на перший погляд може здатися інакше, дані Інтернет журналу 

підпорядковані певній логіці. У них присутні поля, роздільники і значення, як 

і в структурованому джерелі. При цьому вони не узгоджені між собою і не 

являють собою набір. Текст журналу, згенерований клацанням кнопкою миші 

на сайті, може бути довший або коротший, ніж текст, що згенерований 

клацанням кнопкою миші на іншій сторінці хвилину назад. І все таки необхідно 

розуміти, що напівструктуровані дані не позбавлені логіки. Цілком можливо 

знайти взаємозв’язок між різними їх фрагментами – просто це вимагає більше 

зусиль, ніж у випадку зі структурованими даними. 

Професійних статистиків аналітиків більше турбують неструктуровані 

дані, ніж напівструктуровані. Можливо привести напівструктуровані дані в 

добре структуровану форму і включити в свої аналітичні процеси. По-

справжньому неструктуровані дані проаналізувати набагато складніше, і це 

залишається великою проблемою для забезпечення їх використання у проектах 

«розумних» сталих міст. 

Головна відмінність структурованої інформації – це те, що вона може 

бути класифікована. Прикладом такої інформації може служити інформація 

щодо клієнтських транзакцій. Неструктурована інформація включає в себе 

відео, аудіо файли, вільний текст, інформацію, що надходить з соціальних 

мереж. На сьогоднішній день 80% інформації є неструктурованою. Дана 

інформація потребує комплексного аналізу, щоб зробити її корисною для 

подальшої обробки. 

Більшість традиційних джерел даних є зручними для користувачів. 

Наприклад, системи для відстеження транзакцій надають дані у зрозумілій 

формі, що полегшує їх завантаження і роботу з ними. Частково це було 

зумовлено історичною необхідністю в ефективному використанні простору. 

Для надлишкових даних просто не було місця. 

Інновації в інформаційно-комунікаційних технологіях, більша 

доступність цифрових пристроїв призвели до «революції в даних», яка 
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характеризується вибухом в кількості і різноманітності дійсних цифрових 

даних в результаті зростаючої ролі ІКТ в нашому житті. В результаті, ми 

вступаємо в безпрецедентний період в історії з точкою зору можливості 

дізнатися про поведінку людини [70, 71]. 

П’ятий принцип Фундаментальних принципів щодо офіційної статистики 

стосується доступу до даних. Він наголошує, що «дані для статистичних цілей 

можуть братися з усіх типів джерел, будь то статистичні обстеження або 

адміністративні картотеки. Статистичні установи повинні вибирати джерело 

з урахуванням міркувань якості, оперативності, витрат і тягаря, що лягає на 

респондентів». Цей принцип може тлумачитися як включення доступу до 

«великих» даних [188]. 

Останнім часом поширюється дискусія, як громади, уряди та 

підприємства можуть максимально використовувати переваги «великих» даних. 

Приватний сектор спочатку використовував «великі» дані для збільшення 

доходів та підвищення ефективності. Ця практика поширилася у світовій 

статистичній спільноті.  

Зусилля, спрямовані на покращення доступності та доповнення офіційної 

статистики, призвели до пошуку нових джерел даних, включаючи «великі» 

дані, які мають величезний потенціал задля створення нової і проникливої 

інформації.  

Статистична комісія Організації Об’єднаних Націй (СК ООН) та 

національні статистичні організації (НСО) вивчають шляхи використання 

великих джерел даних для доповнення офіційної статистики та кращого 

виконання їх завдань для надання своєчасних та достовірних даних для 

формування політики.  

СК ООН визнала, що «великі» дані являють собою джерело інформації, 

яке не можна ігнорувати і яке необхідно оцінити належним чином. Для цього 

СК ООН на своїй сорок п’ятій сесії, що відбулася 4–7 березня 2014 року, 

заснувала Глобальну робочу групу з питань використання «великих» даних 
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для підготовки офіційної статистики, яка мала скласти перелік вже 

здійснюваних заходів і прикладів використання «великих» даних, розглянути 

питання, пов’язані з методологією, людськими ресурсами, якістю 

і конфіденційністю, і розробити керівні принципи класифікації різних видів 

джерел «великих» даних. 

Комітет Європейської статистичної системи (European Statistical System 

Committee – ESSC) у 2013 р. схвалив Меморандум про «Великі Дані та 

Офіційну Статистику», який зазначив, що Big Data представляють нові 

можливості й виклики для офіційної статистики і заохочують Європейську 

Статистичну Систему та її партнерів до ефективного вивчення потенціалу 

джерел «великих» даних. 

Обговоренню питань застосування «великих» даних були присвячені 

міжнародні конференції з використання великих даних в офіційній статистиці, 

що відбулися: 

I – в м. Пекіні (КНР) 28–30 жовтня 2014 р. [247]. 

II – в м. Абу-Дабі (ОАЕ) 20–22 жовтня 2015 р. [503]. 

III – в м. Дублін (Ірландія) 30 серпня – 1 вересня 2016 р. [506]. 

IV – в м. Богота (Колумбія) 8–10 листопада 2017 р. [503]. 

Боготська декларація ґрунтується на рекомендаціях доповіді під 

заголовком «Мир, що вважає: революція у використанні даних на благо сталого 

розвитку» (A world that counts: mobilizing the Data Revolution for Sustainable 

Development) [75], яка була підготовлена незалежною консультативною групою 

експертів Генерального секретаріату з питань революції у використанні даних 

на благо сталого розвитку щодо: 

– технологій, інновацій та аналізу з метою створення єдиної інноваційної 

мережі даних для залучення і спільного використання даних, а також їх 

всебічного аналізу;  

– зміцнення потенціалу та залучення ресурсів, пов’язаних зі зміцненням 

потенціалу, передачею технологій, інформаційною грамотністю та мобілізацією 
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ресурсів за допомогою інноваційних механізмів фінансування в партнерстві 

з приватним сектором; 

– управління і керівництва, що стосуються партнерських відносин 

і координації між урядами, приватним сектором, неурядовими організаціями, 

засобами масової інформації та науковими колами з метою заохочення 

передової практики і принципів обміну даними, відкритих даних і прав на дані. 

Декларація також розвинула рекомендації, що містяться 

в Кейптаунському глобальному плані дій з підготовки даних в галузі сталого 

розвитку щодо застосування статистичних стандартів і нової архітектури даних 

для спільного використання даних, обміну даними та їх інтеграції, а також 

щодо сприяння використанню нових технологій і нових джерел даних 

в процесах підготовки статистики [366]. 

Основні моменти обговорення [366]:  

– навчання, розвиток навичок і нарощування потенціалу;  

– ув’язка великих даних з цілями в області сталого розвитку;  

– інформаційно-пропагандистська діяльність і зв’язок;  

– забезпечення доступу та налагодження партнерських зв’язків;  

– наскрізні питання, такі як класифікації та рамкові основи;  

– вивчення конкретних джерел «великих» даних для цілей офіційної 

статистики, а саме: даних мобільного телефонного зв’язку, даних соціальних 

мереж і супутникових зображень. 

«Великі» дані для аналізу тенденцій розвитку «розумних» сталих міст – 

це перетворення складних, недосконалих, часто неструктурованих даних в 

інформацію, що передбачає використання потужних аналітичних інструментів 

(таких як машинне навчання), які розробляються в інших областях для 

виявлення тенденцій та кореляцій всередині та між великими наборами даних. 
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3.2. Теоретичні засади створення національної платформи для 

використання «великих» даних в офіційній статистиці 

 

Використання «великих» даних в офіційній статистиці, а також для 

статистичного аналізу розвитку «розумних» сталих міст пов’язано 

з численними труднощами, наведеними на рис. 3.3. 
 

 

Рисунок 3.3 – Основні труднощі використання «великих» даних в офіційній 

статистиці та в системі управління розвитком «розумних» сталих міст 

Джерело: розроблено автором. 
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Шляхи подолання проблем використання «великих» даних в офіційній 

статистиці та в системі статистичного забезпечення управління розвитком 

«розумних» сталих міст представлені в табл. 3.2. 

Таблиця 3.2 – Шляхи подолання проблем використання «великих» даних 

для статистичного аналізу розвитку «розумних» сталих міст 

Труднощі 

використання 

«великих» даних 

Шляхи подолання 

1 2 

Фінансові витрати 

по збору 

«великих» даних 

ростуть швидше, 

ніж можливості 

суб’єктів щодо їх 

використання  

– забезпечення відповідних темпів розвитку. Немає 

необхідності братися за все відразу і прагнути збирати 100% 

інформації, що надходить з кожного нового джерела 

«великих» даних;  

– збір і вивчення зразків нових даних. З їх допомогою можна 

провести експериментальний аналіз, щоб визначити, що 

дійсно важливо в кожному джерелі і як кожен з них може 

бути використаний. Ґрунтуючись на цьому, зацікавлений 

суб’єкт буде готовим до проведення повномасштабного 

ефективного аналізу джерел «великих» даних 

Законодавчі – розроблення системи нормативних документів правового 

регулювання використання «великих» даних, які на 

законодавчому рівні регламентуватимуть правила доступу 

до даних і їх використання 

Управлінські – формування національної політики і директив в галузі 

управління даними і захисту даних;  

– розроблення стратегічного та оперативного плану дій в 

галузі управління «великими» даними і захисту 

пропрієтарних даних 

Технологічні  – впровадження інноваційних рішень та вирішення питань, 

пов’язаних із інформаційними технологіями 

Методологічні – підготовка методологічних матеріалів і проведення 

семінарів з питань забезпечення якості даних і 

застосування статистичних методів аналізу «великих» 

даних;  

– організація постійно діючих консультативних центрів на 

базі навчально-наукових інститутів та закладів освіти 
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Продовження табл. 3.2 

1 2 

Ризик порушення 

конфіденційності 

тобто 

забезпечення 

довіри 

громадськості та 

отримання її згоди 

на багаторазове 

використання 

даних і їх зв’язку з 

іншими джерелами 

– запровадження правил обробки, зберігання та застосування 

великих даних, які повинні розвиватися разом з 

аналітичними можливостями. З розвитком сфери «великих» 

даних повинні розвиватися сфери самостійного і правового 

регулювання їх використання; 

– вжити заходів, щоб не допустити порушення 

конфіденційності. Організації повинні чітко пояснити, як 

вони будуть забезпечувати безпеку даних і як будуть їх 

використовувати, якщо вони хочуть отримати дозвіл 

користувачів на їх збір і аналіз; 

– вирішення проблеми конфіденційності, пов’язаної з 

«великими» даними, інакше їх потенціал неможливо 

реалізувати повністю. Без належного обмеження «великі» 

дані можуть підняти таку хвилю протесту, що деякі їх 

джерела будуть повністю закриті; 

– критично важлива наявність саморегулювання. Учасники 

ринку повинні забезпечити саморегулювання і розробити 

правила, яких може дотримуватися кожен. Такі правила 

зазвичай більш ефективні і менш жорсткі, ніж ті, які 

вводяться державними органами, коли галузь не може 

контролювати себе самостійно 

Кадрові – розроблення методів та інструментів  для оцінки базових 

потреб в навичках використання «великих» даних; 

– інструктування з питань розробки модульної програми 

навчання спеціалістів; 

– координація навчальних програм, що стосуються більш 

поглибленої підготовки фахівців; 

– сприяння створенню глобальної мережі навчальних і 

дослідницьких установ для навчання і зміцнення 

потенціалу в галузі використання «великих» даних при 

підготовці статистичної інформації 

Перевантаження 

«великими» 

даними 

– залучення фахівців певної кваліфікації, здатних впоратися з 

проблемами, які виникають з появою різноманітних джерел 

«великих» даних, що дозволить уникнути затримання 

розвитку 
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Не так давно стало відомо, як недотримання безпеки призвело до того, що 

номери кредитних карт і урядові документи були вкрадені і опубліковані 

в Інтернеті. Через непродуману або неналежним чином впроваджену політику 

конфіденційності великі організації стикалися з проблемами: дані були 

використані так, що користувачі не розуміли або не схвалювали дій, і це 

викликало негативну реакцію.  

На міжнародному рівні останнім часом докладається багато зусиль для 

подолання проблем використання «великих» даних. Статистичні аспекти 

вирішення цієї проблеми розглядаються Робочою групою СК ООН [382, 383]. 

На виконання рішення, прийнятого в ході наради, що відбулася 29 

серпня 2016 року в Дубліні, Робоча група СК ООН запропонувала створити 

глобальну платформу для використання даних, послуг і прикладних програм. 

У своєму рішенні 48/105 [383] СК ООН звернулася до Робочої групи з 

проханням підготувати техніко-економічне обґрунтування та апробувати 

концепцію Глобальної платформи для міжнародної співпраці в галузі 

використання даних, послуг і прикладних програм шляхом застосування 

поступового і поетапного підходу. 

Глобальна платформа має функціонувати в рамках об’єднаної мережі 

автономних платформ на національному, регіональному та міжрегіональному 

рівнях з певними інтерфейсами для забезпечення функціональної сумісності 

та обміну інформацією. Цільові групи в рамках Робочої групи мають 

співпрацювати у визначенні варіантів використання платформи Робочої групи, 

розробка і функціонування якої будуть здійснюватися під егідою 

Статистичної комісії [382]. 

Для більш широкого міжнародного співтовариства, що використовує 

«великі» дані з метою підготовки офіційної статистики, необхідно забезпечити 

загальні функції такої платформи, а для самої Робочої групи, і зокрема для її 

цільових груп, необхідні також спеціальні функції платформи.  

У зв’язку з цим доцільним є проаналізувати відмінність між глобальною 

мережею платформ на національному, регіональному та глобальному рівнях, які 

обслуговують більш широке міжнародне співтовариство, з одного боку, 
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і платформою Робочої групи, яка визначається як платформа самої Робочої групи 

і функціонує в її інтересах, з іншого боку. Платформа Робочої групи є складовою 

частиною глобальної мережі і може розглядатися в якості її попередника [382]. 

Глобальна платформа Робочої групи буде складовою частиною 

функціонально взаємозалежної, об’єднаної мережі національних платформ, 

заснованої на передовій практиці приватних і державних ініціатив з 

використання «великих» даних.  

Цільові групи Робочої групи стануть першими партнерами для поетапної 

розробки архітектури даних і технологій платформи Робочої групи виходячи зі 

своїх потреб і реальних вимог користувачів і техніко-економічних 

обґрунтувань. Інші підлягатимуть апробації концепції та буде включено масив 

даних з торгівлі (в форматі «озера даних»), в який спочатку увійдуть 

загальнодоступні дані з міжнародної торгівлі та міжнародних перевезень, такі 

як торгові дані з бази даних Comtrade Database ООН, дані з деталізованої бази 

даних компанії United Parcel Service, дані з авіаперевезень Міжнародної 

організації цивільної авіації та дані відстеження руху суден.  

Розробка і обслуговування платформи будуть здійснюватися під егідою 

та керівництвом СК ООН в контексті підтримки національних статистичних 

систем в розвинених країнах і країнах, що розвиваються.  

Впровадження цієї платформи в рамках об’єднаної мережі платформ 

розширить використання актуальних достовірних даних і зміцнить 

інформаційну інфраструктуру в інтересах глобального співтовариства в області 

офіційної статистики. 

В ході подальшого розвитку платформи, а також стандартів, методів, 

моделей і прикладних програм, що лежать в її основі, Робоча група повинна 

буде прийняти найважливіші рішення з технологічних і наукових питань. 

Робоча група має обмежений досвід в цих областях.  

У зв’язку з цим Робоча група розглянула питання про створення двох 

консультативних груп: одну – з технологічних, іншу – з наукових питань. Ці 

консультативні групи будуть орієнтувати рішення Робочої групи щодо 
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технологічного розвитку і наукової якості. Передбачається, що ці групи будуть 

включати базовий склад консультантів і можуть на тимчасовій основі 

доповнюватися іншими консультантами, якщо це необхідно, для вирішення 

певних питань.  

Щоб ця платформа для цілей офіційної статистики стала справді 

глобальною, розглядалася також можливість забезпечення доступу до (мікро-) 

набору достовірних даних з офіційних статистичних джерел і до перевірених 

і відібраних даних, наданих приватними і державними партнерськими 

організаціями. Послуги, доступні в рамках глобальної платформи, можуть 

включати: 

– послуги хмарних сховищ і хмарних обчислень,  

– технічні статистичні послуги (включаючи автономні послуги або 

послуги з розробки прикладних програм),  

– а також відповідні послуги зі зміцнення потенціалу. 

Крім того, очікується, що платформа Робочої групи буде підтримувати 

нарощування потенціалу шляхом складання бібліотеки перевірених і надійних 

навчальних матеріалів, методик і прикладних програм і проведення 

практикумів з модернізації офіційної статистики, використання альтернативних 

джерел даних (наприклад, великих даних) і застосування нових інструментів, 

послуг і аналітичних методів. 

У Боготській декларації містяться докладні параметри і рушійні сили 

Глобальної платформи Робочої групи, яка виступає в якості координатора 

передачі даних, метаданих і перевірених методик, обміну ними і їх розробки за 

участю перевірених партнерів і на основі надійного навчання. В рамках цієї 

співпраці будуть поступово розроблені каталоги і бібліотеки даних, метаданих, 

методик, даних про партнерів і системах навчання на основі платформи, 

архітектура якої представлена на рис. 3.10. 
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Рисунок 3.10 – Архітектура платформи для використання «великих» даних, 

послуг і прикладних програм 

Джерело: побудовано за даними [380]. 
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Архітектура платформи для використання «великих» даних, послуг і 

прикладних програм, наведена на рис. 3.10, може слугувати рамочною основою 

для побудови в Україні національної платформи, призначеної для управління 

даними і контролю інформації і являти собою звід норм і правил, відповідно до 

яких повинна функціонувати платформа, в першу чергу забезпечуючи 

зберігання, обробку і поширення інформації.  

Дотримання цієї архітектури дозволить скоротити ризики, пов’язані з 

безсистемним контролем інформації, що в свою чергу знизить витрати на 

скорочення таких ризиків і забезпечення більшої гнучкості в умовах мінливих з 

часом технологій і інформаційного середовища.  

Єдина технологічна основа являє собою політичні та технологічні рамки, 

призначені для оприлюднення даних, доступних послуг і прикладних програм з 

відкритим кодом і пов’язаних з ними інтерфейсів прикладного програмного 

забезпечення в якості надійного інформаційного ресурсу, на який отримують 

підписку всі партнерські мережі державного і приватного секторів і до якого 

вони приєднуються шляхом укладення контрактних угод. 

Побудова в Україні національної платформи використання даних, послуг 

і прикладних програм забезпечить формування технологічної сервісної 

інфраструктури і явить собою мережу, призначену для ознайомлення з 

інноваційними методами управління даними з метою сприяння 

міжрегіональному співробітництву в наступних областях: 

– обмін ідеями і методами обробки, аналізу і візуалізації «великих» даних 

в рамках співпраці між експертами з офіційної статистики, вченими і фахівцями 

в предметних областях з державного та приватного секторів, приділяючи 

особливу увагу науковим дослідженням і розробкам в цілях модернізації 

виробництва статистичних даних; 

– спільне використання та обмін достовірними даними, метаданими, 

методами, послугами та прикладними програмами з метою безперервного 

розвитку і повторного використання даних, включаючи їх передачу у відкритий 

доступ, якщо це доцільно і допустимо в правовому відношенні. Обмін 
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конфіденційною інформацією між надійними партнерами буде узгоджуватися 

в двосторонньому порядку при одночасному забезпеченні доступу до широко 

застосовних відкритих джерел даних; 

– спільна розробка Державною службою статистики України, приватними 

компаніями сектору ІКТ, науковцями та іншими зацікавленими спільнотами 

архітектури достовірних даних, з тим щоб різні види даних могли спільно 

використовуватися безпечним чином. 

Національна платформа необхідна широкому колу користувачів з метою 

глобального співробітництва в області достовірних даних, надійних методів, 

надійних партнерів і надійного навчання, і її використання прискорить 

створення багаторівневого ринкового майданчику для обміну достовірними 

даними, перевіреними послугами та прикладними програмами і для їх 

розробки.  

Передбачається, що в цю платформу поступово буде додаватися більш 

закрита інформація, така як дані митного контролю (наприклад, дані, одержані 

за допомогою Автоматизованої системи обробки митних даних), яка може 

оброблятися довіреними користувачами з дотриманням строгих протоколів 

безпосередньо в «озері даних» з використанням новітніх засобів і прикладних 

програм в середовищі хмарних серверів. 

Оскільки національна платформа буде ґрунтуватися на передовому світовому 

досвіді, отриманому в результаті реалізації державних і приватних ініціатив з 

використання «великих» даних, і надасть офіційній статистичній спільноті технічну 

інфраструктуру і мережу для інноваційного використання даних, з її допомогою 

можна було б задовольнити потреби у створенні інформаційних муніципальних 

центрів сприяння розвитку «розумних» сталих міст для наступних цілей: 

– обмін ідеями і методами обробки, аналізу і візуалізації «великих» даних 

між місцевими органами управління, офіційними статистиками, вченими і 

експертами по доменах з державного та приватного секторів; 
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– зберігання «великих» даних і відповідна методологія обробки, аналізу 

та візуалізації даних, а також інформації про послуги і прикладні програми 

з метою безперервного розвитку і повторного використання; 

– демонстрація користі «великих» даних для підвищення ефективності 

процесу прийняття рішень шляхом використання офіційних статистичних 

даних в експериментальних і тематичних дослідженнях; 

– забезпечення ресурсів для підготовки навчальних матеріалів 

і проведення семінарів з питань використання «великих» даних у цілях 

зміцнення потенціалу «розумних» сталих міст. 

Що стосується продуктів і послуг, то в рамках національної платформи 

можна виконувати наступні завдання: 

– полегшити доступ до інформаційно-технічної інфраструктури та джерел 

пропрієтарних даних і їх використання;  

– здійснювати конкретні глобальні проекти, в тому числі проекти, що 

стосуються глобальних загальорганізаційних реєстрів і асиметрії даних на 

двосторонньому або багатосторонньому рівнях;  

– зберігати інформацію про нові загальнодоступні прикладні програми 

і надавати доступ до них для використання набору даних з багатьох джерел 

з метою забезпечення більшої своєчасності і гнучкості процесів формування 

статистичних даних з метою статистичного забезпечення управління розвитком 

«розумних» сталих міст в Україні; 

– надавати послуги з навчання та зміцнення потенціалу в галузі 

використання нових джерел даних при формуванні інформаційної бази 

управління.  

Крім того, необхідно ініціювати створення міждисциплінарних  

консультативних груп з правових питань, а також щодо залучення коштів для 

прискорення роботи груп, зокрема, в таких областях, як нарощування 

потенціалу, проведення випробувань і експериментів в пілотних містах та 

територіальних громадах для інформаційного забезпечення функціонування 

моделі «розумних» сталих міст. 
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3.3. Особливості використання джерел «великих» даних в 

інформаційному забезпеченні моделі «розумних» сталих міст  

 

В цілому джерела «великих» даних, які доцільно використовувати 

в інформаційному забезпеченні моделі «розумних» сталих міст доцільно 

розділити на такі групи, що наведені в табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 – Джерела «великих» даних інформаційної системи 

управління розвитком «розумних» сталих міст 

Групи джерел 
великих даних 

Характеристика Приклади 

Адміністративні 
джерела 

Є результатом 
реалізації державних 
або інших програм 

– бази даних страхових компаній;  
– податкові записи; 
– електронні медичні карти; 
– база пацієнтів лікарень  

Транзакції – 
transaction-
generated data 
(TGD) 

Є результатом 
комерційних операцій 
між двома суб’єктами 

– банківські операції; 
– операції з кредитними картками; 
– покупки в супермаркетах; 
– інтернет-покупки 

Датчики та 
прилади 
спостереження / 
Сенсори  

Є результатом запису 
даних датчиками та 
приладами 
спостереження 

– дорожні та транспортні датчики; 
– датчики клімату; 
– датчики обладнання та 
інфраструктури; 
– супутникові / GPS пристрої 

Мобільний 
телефонний 
зв’язок 

Є результатом 
комунікації між 
абонентами  

– дані з мобільних телефонів 

Інтернет-
активність / 
Соціальні 
медіа / 
Соціальні 
мережі 

Є результатом фіксації 
запитів в онлайн 
пошукових системах, 
перегляду веб-
сторінок, коментарів у 
соціальних мережах 

– пошукова активність в Інтернеті; 
– інтернет перегляди сторінок; 
– блоги та публікації, а також інші 
авторський та неавторизований 
онлайн-контент та діяльність у 
соціальних мережах; 
– аудіо / зображення / відео 

Персональні 
відстежуючі 
пристрої 

Є результатом фіксації 
даних персональних 
«розумних» 
відстежуючих 
пристроїв 

– дані з персональних «розумних» 
годинників 

Джерело: побудовано автором. 
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Можливості контролю, які є у дослідника, а також потенційні аналітичні 

потужності варіюються в залежності від типу джерела «великих» даних. 

Наприклад, найчастіше у дослідника немає можливості хоч якось керувати 

даними, отриманими з платформ соціальних мереж, тому аналізувати текст 

соціальних мереж може бути досить важко. З іншого боку, для отримання 

адміністративних даних НСО може укласти партнерську угоду з відповідним 

державним органом і впливати на їх дизайн.  

У всіх північних європейських країнах є система статистичних регістрів, які 

на регулярній основі використовуються для виробництва статистичної інформації. 

Система складається з чотирьох основних блоків (рис. 3.4): населення, активність, 

нерухомість і реєстр юридичних осіб [474, 475]. 
 

 

Рисунок 3.4 – Система статистичних регістрів за типами об’єктів і суб’єктів 

Джерело: розроблено за [474, 475]. 
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Адміністративні дані більш структуровані, визначені і про них більше 

відомо, чим, можливо, про всі інші джерела великих даних. Це одне з основних 

джерел даних, що використовуються національними статистичними 

організаціями (НСО) для статистичних цілей. Існують різні думки на предмет 

того, чи повинні адміністративні дані розглядатися в якості «великих» даних. 

Адміністративні дані зазвичай великі за обсягом, генеруються для різних 

завдань і виникають з адміністративного процесу. Також склад 

адміністративних даних найчастіше конструюється не дослідниками. Існує 

величезний потенціал у використанні адміністративних даних. 

Доцільно більш детально зупинитися на джерелах «великих» даних, яким 

приділяється особлива увага СК ООН та виявити особливості використання 

джерел «великих» даних в інформаційному забезпеченні моделі «розумних» 

сталих міст. 

І. Генерація даних на основі супутникових зображень.  

Створена Глобальною робочою групою СК ООН цільова група по 

супутниковим зображенням, геопросторовим даним і дистанційному 

зондуванню закінчила роботу над довідником що містить інформацію про 

джерела даних спостережень Землі, методики підготовки статистичних даних 

про врожай і інші статистичні дані за допомогою інформації супутникових 

зображень, короткий опис експериментальних проектів цільової групи 

і керівництво для національних статистичних управлінь з вивчення можливості 

використання даних спостереження Землі [380]. Перед опублікуванням на 

відкритому веб-сайті Робочої групи цей довідник пройде експертизу 

консультативної групи з наукових питань. 

Експериментальні проекти включають [384]:  

– застосування даних супутникових зображень при підготовці статистичних 

даних про сільське господарство в Австралійському бюро статистики;  

– використання супутникових зображень при зборі статистичних даних 

Національним адміністративним департаментом статистики Колумбії щодо 

ґрунтово-рослинного покрову і землекористування; 
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– використання пропрієтарних супутникових даних для оцінки запасів 

товарів компанією «Терра Белла» (дочірня структура компанії «Гугл»); 

– екологічний аналіз сценаріїв зміни клімату в різних регіонах Мексики, що 

проводиться Національним інститутом статистики і географії Мексики (НІСГМ). 

Очікується, що підготовка згаданого керівництва буде завершена після його 

розгляду на нараді групи експертів за участю фахівців з питань врожайності 

і ґрунтово-рослинного покрову ООН та Європейської комісії [384]. 

Крім того, Цільова група розробила практичний курс з навчання методам 

використання даних спостережень Землі в підготовці статистичних даних про 

врожай і навела приклади застосування даних спостережень Землі для оцінки 

ходу досягнення цілей в області сталого розвитку. Навчальні матеріали для 

цього курсу містять докладну інформацію щодо використання даних 

супутникових зображень для підготовки офіційної статистики і рекомендації 

з питань вибору джерел даних і методів підготовки статистичних матеріалів. 

Цей курс був проведений 6 і 7 листопада 2017 року у Боготі напередодні 

четвертої Міжнародної конференції з використання великих даних для цілей 

офіційної статистики. Двадцять слухачів цього навчального курсу представляли 

статистичні установи різних країн світу. 

Курс складається з презентацій, обговорень, демонстрації використання 

пакета програмного забезпечення «R», прикладу обробки наявних у вільному 

доступі супутникових даних для аналізу за допомогою системи «Google Earth» 

і практичної допомоги в підготовці статистичних матеріалів на основі даних 

супутникових зображень. Основну увагу в практичному плані було приділено 

визначенню та класифікації видів сільськогосподарських культур на основі даних 

супутника Landsat-7 і контрольних даних з наземних орієнтирів. Даний семінар-

практикум сприяв глибшому розумінню сильних і слабких сторін супутникових 

даних, питань контролю та обробки супутникових даних і застосування 

супутникових даних в статистиці врожайності сільськогосподарських культур. Ці 

матеріали будуть в подальшому адаптовані для використання в сфері 

екосистемного обліку для сільськогосподарських районів [380]. 
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У якості прикладу використання супутникових зображень доцільно 

навести дані щодо участі України, як національного демонстраційного 

майданчика в проекті «Sen2-Agri project» [406]. 

На рис. 3.5 представлено одне із супутникових зображень України. 

  

Рисунок 3.5 – Визначення та класифікація видів сільськогосподарських культур 

на основі даних супутникових зображень 

Джерело: за даними [346]. 

 

Координацію діяльності щодо збору польових даних та оцінки продукції 

на українському сайті забезпечує Інститут космічних досліджень Національної 

академії наук України та Національне космічне агентство України (ІКД НАНУ-

НКАУ). В ході реалізації проекту зроблені наступні висновки [406]. 

Розміри поля коливаються від 30 до 250 га. Внаслідок відносно великої 

кількості основних культур та інших факторів, не існує типової простої 

сівозміни для всієї країни, а більшість виробників використовують різні 

сівозміни, залежно від спеціалізації. 

Основні культури, що виробляються в країні, – пшениця, соняшник, 

кукурудза, ячмінь та соя. В залежності від типу сільськогосподарських культур 

період вегетації продовжується з вересня по липень або з квітня по жовтень. 
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Тип клімату є вологим континентальним, включаючи сніговий період 

у лютому та березні. 

ІІ. Генерація даних на основі мобільного телефонного зв’язку. 

Оператори мобільного зв’язку володіють мобільними 

телекомунікаційними даними, які можуть бути класифіковані за різними 

типами, залежно від характеру інформації, яка виробляється. До них 

відносяться дані трафіку, дані про сервісний доступ, дані про місцезнаходження 

та переміщення, характеристики пристрою, дані про клієнтів та дані тарифів. 

Створена Глобальною робочою групою СК ООН цільова група з питань 

даних мобільного телефонного зв’язку завершила розроблення першого 

повного проекту відповідного довідника, який заснований на досвіді здійснення 

кількох проектів Євростату та проекту в Омані за участю компанії «Позітіум». 

Крім того, він також спирається на роботу, виконану в рамках центрів і мереж 

передового досвіду Європейської статистичної системи (ESSNet) з проектів 

в Бельгії, Іспанії, Нідерландах, Словенії і Франції.  

Довідник включає в себе бізнес-моделі партнерства між національними 

статистичними управліннями і операторами мобільного зв’язку, додатки для 

підготовки статистики туризму (на міжнародному, національному та 

регіональному рівнях), «денної» демографічної статистики (статистики туризму 

на певну дату), статистики подій, транспортної статистики та статистики 

щільності населення.  

Довідник завершується тематичними прикладами двох країн – Франції та 

Індонезії. В цьому довіднику містяться практичні інструкції, інформація про 

запроваджену країнами практику і безліч довідкових відомостей, що повинно 

бути особливо корисно для країн, що розвиваються. 

Надалі доцільно представити виділені особливості використання 

«великих» даних операторів мобільного зв’язку у досягненні цілей розвитку в 

різних сферах політики, включаючи сталий соціально-економічний розвиток та 

управління надзвичайними ситуаціями (нещасними випадками) (табл. 3.4) [36]. 
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Таблиця 3.4 – Напрями використання «великих» даних операторів 

мобільного зв’язку для аналізу соціально-економічного розвитку та управління 

надзвичайними ситуаціями 

Показники Напрям дослідження 
Метод 
аналізу 

Приклади застосування 

1 2 3 4 
Соціально-економічний розвиток 
Показники 
мобільності: 
– частота 
подорожей, 
кількість на рік; 
– діапазон 
мобільності; 
– регіональна, 
міжрегіональна 
мобільність 

– зв’язок показників 
мобільності 
населення, що 
отримані з даних 
мобільної мережі та 
доходів населення 
(соціально-
економічного рівня) 

Кореляційний 
аналіз 

Результати дослідження 
[182, 183] показали, що 
населення з більш 
високими доходами більш 
сильно пов’язане із 
більшим діапазоном 
мобільності, ніж 
населення з нижчими 
доходами та соціально-
економічним рівнем  

– моделі 
комунікації; 
– записи про 
покупку кредитів 
на ефірний час 

– картування 
бідності 

Методи 
візуалізації 

Відображення бідності в 
Кот-д’Івуар з 
використанням даних 
мобільної мережі [214] 

– записи про 
покупку кредитів 
на ефірний час, 
поєднані з 
вивченням 
соціальних мереж 
користувачів 

– зв’язок показників 
витрат на ефірний 
час з рівнем доходу 

Кореляційний 
аналіз 

Результати дослідження 
[214] показали, що люди, 
як правило, спілкуються з 
тими, хто має аналогічну 
купівельну спроможність 
(тобто аналогічний рівень 
доходу). Двоє 
користувачів розглядалися 
як пов’язані, якщо вони 
спілкувалися один з 
одним принаймні один раз 
на місяць 

– Кількість 
транзакцій, 
здійснених з 
мобільних 
телефонів 

– зв’язок показників 
активності здійснення 
транзакцій, отримані 
з даних мобільної 
мережі та соціально-
економічного рівня 
населення (доходів) 

Кореляційний 
аналіз 

Результати дослідження 
[285] показали, що люди, 
які регулярно купують 
ефірний час мають 
певний соціально-
економічний рівень 
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Продовження табл. 3.4 

1 2 3 4 
– Кількість 
транзакцій, 
здійснених з 
мобільних 
телефонів, поєднані 
з вивченням рівня 
кредито-
спроможності 

– оцінювання 
кредито-
спроможності 
населення 

Дисперсій-
ний аналіз 

Кількість транзакцій, 
здійснених з мобільних 
телефонів, демонструє 
передбачуваність доходу, 
здатність планувати 
наперед, що може бути 
позитивним свідченням 
спроможності повертати 
позику. У Бразилії 
компанія Cignifi 
побудувала 50 
поведінкових змінних із 2,3 
млн передплачених 
мобільних підписок та 
підтвердила результати 
моделі за історичними 
даними щодо 
кредитування приблизно 
40 000 позичальників, які 
користуються 
кредитуванням оператора 
мобільного зв’язку Oi Oi 
Paggo 

Надзвичайні ситуації 
– Дані пасивного та 
активного 
позиціонування 
місця знаходження 

– картування 
місця 
знаходження 

Методи 
візуалізації 
для 
відстеження 
мобільності 
населення 

Дані про мобільність, 
зібрані відразу після 
катастрофи, у багатьох 
випадках допомагають 
рятувальникам особам 
знаходити постраждале 
населення та дозволяють 
агентствам надавати 
допомогу у потрібних 
місцях [308] 

 

Дані операторів мобільного зв’язку можуть давати уявлення про сфери 

економічного розвитку та соціально-економічний стан населення міста, часто 

в реальному часі. 

Нещодавно «великі» дані почали оброблятися та аналізуватися з метою 

знаходження взаємозв’язків в економічних і соціальних системах, що раніше 
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здійснювалося за допомогою опитувань, експериментів та інших видів збору 

даних, на основі чого розроблялись рішення і будувалися прогнози.  

Оператори фіксованих та мобільних телекомунікаційних мереж, 

включаючи провайдерів Інтернет-послуг, є важливим джерелом даних, і для 

цілей аналізу розглядаються всі форми «великих» даних телекомунікацій 

(обсягу, швидкості чи різноманіття). Більшість телекомунікаційних даних 

можна розглядати як результат дії (наприклад, здійснення дзвінка, відправлення 

SMS, доступ до Інтернету або перезаряджання передплаченої картки). 

Приклад того, як дані мобільної мережі можуть відслідковувати 

переміщення населення –  це землетрус в Гаїті-2010. На рис. 3.6 показано кількість 

людей, які, за оцінками, були в Порт-о-Пренс (Port-au-Prince (PaP)) в день 

землетрусу в Гаїті 2010 року, та опинились за межами столиці через 19 днів [36]. 
 

Кількість людей, переміщених 

 після землетрусу в Порт-о-Пренс (РаР) 

 

Рисунок 3.6 – Відстеження мобільності населення у надзвичайних ситуаціях за 

допомогою мобільних телефонів 

Джерело: за даними [107]. 
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У табл. 3.5 показано деякі  подібності та відмінності в інформації, яку 

виробляють оператори мобільних мереж, на відміну від операторів фіксованого 

зв’язку та Інтернет-провайдерів, і представлені деякі додаткові дані, зокрема про 

місцезнаходження та мобільність, що створюють мобільні мережі та послуги [36]. 

Таблиця 3.5 – «Великі» дані телекомунікаційної мережі* в 

інформаційному забезпеченні моделі «розумних» сталих міст 

 Оператор 
фіксованого 

зв’язку 
Оператор мобільного зв’язку 

Інтернет-
провайдер 

Інформація про рух 
даних 

Обсяг даних 
Кількість дзвінків  

 Кількість SMS / MMS  
 Інтенсивність навантаження 

(Ерланг) 
 

технологія накопичення статистичних даних, перевірки і 
фільтрації контенту мережевих пакетів (DPI) 

Детальні записи 
про доступ до 
сервісу 

Часова позначка використання 
Тривалість використання 

Контактна мережа  
Застосовані типи оплати послуг 

 Тип телефону  
Технологія, що використовується 

(2G, 3G, DSL / ADSL та ін.) 

Дані про 
місцезнаходження 

Платіжна адреса 
 Пасивні дані позиціонування 

(наприклад, ідентифікатор 
стільника) 

 

 Дані активного позиціонування 
(наприклад, GPS) 

 

Характеристики 
пристроїв 

 міжнародний ідентифікатор 
мобільного устаткування IMEI 

 

MAC-адреса 

Інформація про 
клієнта 

Демографічні дані клієнтів (наприклад, вік, стать, номер 
національної ідентифікаційної картки) 

Історія платежів за післяплатою 
Платіжна адреса 

Історія платежів за передоплата 
Історія сервісного замовлення 

Тарифні дані Тарифний план 
  

* Кольорові  – дані, що генеруються при транзакціях 
позначення: – дані, що накопичені в сховищах даних 

Джерело: розроблено за даними [253]. 
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Інформаційне забезпечення моделі «розумних» сталих міст переважно 

має спиратися на «великі» дані мобільної мережі, а не операторів фіксованого 

зв’язку або Інтернет-провайдерів.  

Телекомунікаційні оператори фіксують цілий ряд поведінкових даних 

щодо своїх клієнтів. Профілі клієнтів містять інформацію про моделі 

мобільності клієнтів, соціальні мережі та споживчі переваги. У сукупності ці 

«цифрові сухарі» дозволяють операторам профілювати та сегментувати своїх 

клієнтів на основі різноманітних показників (метрик) (рис. 3.7) [36].  

 
 

Рисунок 3.7 – Напрями статистичного аналізу профілю клієнтів, на основі 

«великих» даних операторів мобільного зв’язку 

Джерело: побудовано автором за [253, 324]. 

 

Оскільки найширше охоплення та найбільше поширення й популярність 

мають послуги мобільного стільникового зв’язку, дані операторів мобільного 

Напрями 
статистичного 

аналізу профілю 
клієнтів 

ІНТЕРЕСИ 
КЛІЄНТІВ 

ЙМОВІРНІСТЬ 
ВІДМОВИ 
КЛІЄНТІВ 

СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧ-
НИЙ КЛАС 

ПРОФІЛЬ 
МОБІЛЬНОСТІ 

РІВЕНЬ 
ВПЛИВУ НА 

КЛІЄНТІВ 



 

 

179

зв’язку мають найбільший потенціал для отримання репрезентативних 

результатів та виявлення тенденцій соціально-економічного розвитку 

територіальних громад, і все частіше – територій з низьким рівнем доходу. 

Розглянемо більш детально наведені напрями статистичного аналізу 

профілю клієнтів, на основі «великих» даних операторів мобільного зв’язку: 

– інтереси клієнтів: ці дані можуть бути зафіксовані або, у деяких 

випадках, виведені з урахуванням часу та / або обсягу пошукових запитів для 

різних послуг. Такі дані також можуть використовуватися для класифікації 

інтересів на основі відвідуваних сайтів (на відміну від перегляду контенту). 

Статистичний аналіз структури пошукових запитів також може окреслити 

більш детальні класи інтересів;  

– соціально-економічний клас: хоча деталі клієнта часто дозволяють 

класифікувати соціально-економічний статус своїх клієнтів, такі дані не завжди 

надійні. З іншого боку, «великі» дані можуть допомогти уточнити цю 

класифікацію шляхом статистичного аналізу рівнів споживання різних послуг, 

у тому числі на основі витрат (часто стосовно інших послуг), типів 

використовуваних пристроїв, частоти зміни телефонного апарату тощо; 

– ймовірність відмови клієнтів: це показник кількості клієнтів, які 

залишають мережу або особливу послугу, запропоновану оператором. Аналіз 

«великих» даних може допомогти операторам змоделювати ймовірність 

клієнтів залишити мережу (або відмовитись від певної послуги), 

зосереджуючись на поточній поведінці клієнта та використаних послугах; 

– рівень впливу на клієнтів: оператори прагнуть поширювати послуги та 

технології серед своїх абонентів з метою маркетингу додаткових, 

індивідуальних послуг. Це часто вимагає розуміння рівня впливу соціальних 

мереж на кожного абонента як в мережі (тобто в межах одного оператора), так 

і поза мережею (тобто в мережах конкурента). Визначивши, що велика 

кількість користувачів перебувають в мережі конкурента, оператори можуть 

націлювати абонента та / або користувачів поза мережею на рекламні акції та 

стимули, спрямовані на залучення користувачів у мережу певного оператора; 
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– профіль мобільності: оператори мобільного зв’язку надають першочергову 

увагу визначенням місць, де клієнти найчастіше користуються запропонованими 

послугами, з тим, щоб не лише забезпечити високу якість обслуговування, але 

також для створення профілів мобільності своїх клієнтів, які можуть бути 

використані для надання послуг на основі місцезнаходження. 

Залежно від країни чи регіону, можуть існувати різні правила 

конфіденційності даних, що регулюють спосіб, яким оператори можуть 

зберігати та / або використовувати клієнтські дані. У цьому випадку, міра 

використання профілю поведінки, що використовується операторами, може 

сильно відрізнятися. Удосконалений профіль клієнтів дозволяє операторам 

більш ефективно персоналізувати та продавати нові послуги. Наприклад, 

розуміючи відносини своїх клієнтів з соціальними мережами, оператори 

можуть моделювати поширення послуг та проводити цільові рекламні акції. 

ІІІ. Генерація даних на основі соціальних мереж. 

Створена Глобальною робочою групою СК ООН цільова група з питань 

даних соціальних мереж також закінчує розробку відповідного довідника, в якому 

пояснюється, яким чином використовувати дані з соціальних мереж за допомогою 

методів використання «великих» даних для підготовки статистичних даних. Цей 

довідник включає опис різних джерел даних соціальних мереж (таких, як 

«Twitter» і «Facebook»), відповідних методів і прийомів, включаючи обробку 

природної мови і методів отримання інформації що не відноситься до 

повідомлень, матеріалів в соціальних мережах і змісту веб-сторінок.  

Напередодні четвертої Міжнародної конференції з використання 

«великих» даних для цілей офіційної статистики за дорученням Робочої групи 

статистики з Національного інституту статистики і географії Мексики (INEGI) 

та Національного адміністративного департаменту статистики Колумбії, 

а також фахівця в області даних із Статистичного управління Нідерландів 

провено практикум та представлено матеріали на основі проектів з аналізу 

мобільності, настроїв суспільства і суб’єктивної оцінки масштабів бідності з 

використанням даних, в основному з мереж Twitter і Facebook. Інструктори 
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дали пояснення щодо процесу отримання даних із соціальних мереж і веб-

вилучення даних за допомогою інтерфейсів прикладного програмування, 

програмного забезпечення і програмних мов, які використовуються для 

очищення й обробки даних, а також за новітніми методиками аналізу даних, 

включаючи машинне навчання. 

Приклад використання мережі Twitter для візуалізації тенденцій 

у глобальних темах, що цікавлять людство, наведений на рис. 3.8. 
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Чесний і відповідальний уряд Кращі можливості працевлаштування

Свобода від дискримінації Гарна освіта

Політичні свободи Захист лісів річок і океанів

Телефон та доступ до Інтернету Рівність між чоловіками та жінками

Рисунок 3.8 – Візуалізація тенденцій у глобальних темах розвитку із 

використанням мережі Twitter 

Джерело: побудовано за [465]. 
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UN Global Pulse та the Millennium Campaign [465] використовують 

«великі» дані та візуальну аналітику, щоб визначити найактуальніші теми 

розвитку, які люди у всьому світі розглядають як пріоритет. Їх інтерактивний 

інструмент візуалізації відображає 16 тем, про які люди найбільше пишуть у 

Twitter.  

Користувачі можуть обрати країну, щоб побачити кількість твітів, 

створених користувачами Twitter у відношенні виділеної теми, у порівнянні з 

твітами про всі інші теми. Ця інформація дає уявлення про те, яке з 

найрізноманітніших питань після 2015 року обговорюють найбільше. 

У вересні 2014 року на загальносвітовому рівні («всі країни») ключовим 

пріоритетом був «Чесний і відповідальний уряд», а потім - «Кращі можливості 

працевлаштування», «Свобода від дискримінації» та «Гарна освіта». Також високо 

оцінили «Політичні свободи», «Телефон та доступ до Інтернету» та «Рівність між 

чоловіками та жінками». Натискаючи будь-яку точку даних на графіку, програма 

надає інформацію про кількість твітів (на місяць) для кожної теми [465]. 

Велике значення для такого аналізу має розуміння масштабів, характеру 

і сфери охоплення даних соціальних мереж. Не всі платформи соціальних 

мереж користуються однаковою популярністю серед різних вікових груп. 

Аналітики повинні мати уявлення про кількість користувачів і їх соціально-

економічне становище, тобто вони повинні розуміти статистичну сукупність, 

що є предметом дослідження. Поведінка користувачів (наприклад, частота 

розміщення постів) і сфера охоплення постів (як громадських, так і приватних) 

також можуть впливати на висловлені думки [382]. 

Крім того, в нього включені програми для побудови індексів довіри 

споживачів, уявлення показників громадської думки, аналізу мобільності 

і споживчого настрою. Крім підготовки цього довідника, група з ініціативи 

«Глобальний пульс» (член цільової групи по соціальним мережам) уклала 

домовленість з мережею Твіттер про використання значних обсягів щомісячних 

записів в Твіттері, які можуть бути надані членам Робочої групи, можливо, за 

допомогою використання їх в тестовому середовищі. 
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IV. Генерація даних на основі скануючих пристроїв. 

В квітні 2017 року була створена нова цільова група СК ООН з питань 

даних скануючих пристроїв. Вона активно взялася за справу, опублікувавши 

код програмного забезпечення та статистичні методи, розроблені Статистичним 

бюро Австралії, Статистичним управлінням Нової Зеландії і Статистичним 

управлінням Нідерландів, з метою використання даних, отриманих зі 

скануючих пристроїв, для розрахунку індексів споживчих цін. Ці статистичні 

методи і програмний код випущені у відкрите користування і добре 

задокументовані. Дані методи були проаналізовані і опубліковані в якості 

прикладних програм з відкритим кодом з використанням програмного пакета R. 

Ця цільова група зробила особливий наголос на інформуванні 

Міжсекретаріатської робочої групи зі статистики цін про хід своєї роботи. 

Члени цієї цільової групи також приступили до розробки керівництва для 

роз’яснення та демонстрації широкого набору методів використання даних 

скануючих пристроїв при розрахунку індексів споживчих цін. Наявність такого 

керівництва і програмного забезпечення з відкритим кодом дозволить іншим 

статистичним управлінням експериментувати з даними скануючих пристроїв 

і тестувати такі дані для їх потенційного використання в процесі підготовки 

статистики поряд з отриманими з Інтернету даними і даними обстежень. 

За дорученням Робочої групи фахівці-статистики зі Статистичного бюро 

Австралії, Статистичного управління Бельгії, Статистичного управління 

Канади та Статистичного управління Данії провели навчальний семінар-

практикум з використання скануючих пристроїв і онлайнових даних для 

складання індексів споживчих цін. На цьому практикумі була представлена 

інформація про те, як отримувати доступ до онлайнових даних, обирати 

джерела даних і готувати первинні дані для їх використання, а також проведено 

огляд стану справ в області впровадження даних скануючих пристроїв в різних 

країнах. На цьому практикумі також була проведена демонстрація 

використання програмного забезпечення для розрахунку індексу споживчих 

цін, створеного за допомогою програмного пакету R, і надано практичну 
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допомогу в області вилучення даних з Інтернету в режимі реального часу. Це 

призвело до глибшого розуміння переваг і недоліків використання даних 

скануючих пристроїв і онлайнових даних, а також сильних і слабких сторін 

ряду методик розрахунку індексу споживчих цін [382]. 

Проекти Массачусетського технологічного інституту Billion Prices Project 

та PriceStats – академічна ініціатива, яка пропонує використовувати для 

проведення економічних досліджень ціни, які щодня збираються з сайтів 

інтернет-магазинів всього світу. Ціни придбання товарів та послуг можуть бути 

також отримані зі скануючих пристроїв. 

Однією з статистичних розробок є оцінка інфляції в США. Зміни 

інфляційних тенденцій швидше відображаються в PriceStats, ніж в Індексі 

споживчих цін (Consumer Price Index – CPI), який публікується щомісяця. На 

рис. 3.9 наведені сукупні показники інфляції по місяцях в США з 2008 по 2014 

роки: дані, отримані за допомогою Індексу PriceStats, позначені помаранчевим 

кольором, за допомогою розрахунків Індексу споживчих цін – блакитним. 
 

 
Рисунок 3.9 – Сукупні показники інфляції в США, по місяцях, Індекс PriceStats 

і офіційний Індекс споживчих цін (Official CPI) 

Джерело: [375]. 

 

Сьогодні деякі національні інститути статистики в Європі 

використовують інтернет-роботів, які збирають дані про ціни роздрібних 
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продавців зі скануючих пристроїв або веб-сайтів, і надають ці дані для Індексу 

споживчих цін [116, 354].  

Перевагами «великих» даних, які обумовлюють можливість їх 

використання для інформаційного забезпечення розвитку «розумних» сталих 

міст, є такі [229]: 

– цифрове генерування: тобто дані створюються в цифровому вигляді (на 

відміну від оцифровки вручну) і можуть зберігатися з використанням ряду 

одиниць і нулів і, таким чином, можуть управлятися комп’ютерами; 

– пасивне виробництво: тобто дані є побічним продуктом нашого 

повсякденного життя або результатом взаємодії з цифровими послугами; 

– автоматичний збір: тобто наявність системи, яка витягує і зберігає 

відповідні дані по мірі їх створення; 

– географічне або часове відстеження: наприклад, дані про місце 

розташування мобільного телефону або час тривалості виклику; 

– постійний аналіз: тобто інформація має відношення до добробуту 

і розвитку людей і може аналізуватися в режимі реального часу. 

Потенційна придатність використання «великих» даних в інформаційному 

забезпеченні моделі розвитку «розумних» сталих міст полягає в такому: 

– забезпечення «знімків» рівня життя населення з високою частотою, з 

високим ступенем деталізації та в широкому діапазоні напрямів, зменшення 

інформаційних прогалин у часі; 

– з’ясування принципових змін у тому, як спільноти отримують доступ до 

послуг. Так звані «цифрові сигнали диму» (термін Global Pulse) можуть 

слугувати індикаторами зміни основних складових добробуту населення;  

– розуміння в реальному часі стану населення, що має забезпечити більш 

гнучкий та адаптивний підхід до міського розвитку та, зрештою, до більшої 

сталості й отримання кращих результатів.  
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3.4. Концепція статистичного аналізу «великих» даних задля 

оцінювання розвитку «розумних» сталих міст 

 

Розгляд можливостей використання «великих» даних задля статистичного 

забезпечення управління розвитком «розумних» сталих міст і оцінювання 

тенденцій розвитку пов’язаний зі зміною парадигми, яка відбувається в 

статистичній науці у зв’язку з появою нових джерел даних. Ці зміни обумовлені 

змінами багатьох факторів, які впливають на методологію вимірювання 

різноманітних аспектів міського життя: сутність нових видів даних, їх 

доступність, способи їх збору, поширення і взаємодії з даними з інших джерел. 

Наслідки цих змін фундаментальні як з точки зору можливого аналізу, так і з 

точки зору того, хто може виступати в ролі аналітика.  

Оскільки статистичне співтовариство вже минуло період опитувань і навіть 

адміністративних даних та дійшло до розуміння того, як можна отримувати дані 

з соціальних мереж, щоб аналізувати громадську думку, з телефонів – щоб 

зрозуміти чи навіть прогнозувати антиурядові виступи, з фінансових джерел – 

щоб вивчати економічні коливання, також необхідно відзначити, що на 

сьогоднішній день деякі дані знаходяться у відкритому доступі в готовому для 

використання вигляді для кожного, хто хоче зіставляти виміри  і спостереження 

або ж створювати таку аналітику. Коли дані в Інтернеті легкодоступні, це створює 

можливості швидше для аналітиків-любителів, ніж професіоналів. 

Зміна властивостей нового типу даних трансформативна. Основні 

характеристики – швидкість, обсяг, різноманіття – і спосіб, яким ці дані 

збираються, означають, що нова аналітична парадигма відкрита для статистиків і 

управлінців [223]. 

В класичній статистичній парадигмі дослідники формулювали гіпотезу, 

визначали склад вибірки, розробляли інструментарій та методику вибіркового 

обстеження, а потім аналізували результати [209].  

Нова парадигма означає, що сьогодні можливо збирати дані в цифровому 

вигляді, семантично їх узгоджувати, зводити і корелювати. Такі зіставлення 
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даних можуть викликати довіру [149, 216] або підозру [149], але в будь-якому 

випадку вони дозволяють здійснювати абсолютно нові розрахунки, більшість 

з яких були неможливі при використанні тільки традиційних даних.  

Наприклад, одним з нових видів аналізу може бути збір докладних даних 

про навколишнє середовище індивідів за допомогою сенсорних пристроїв, 

Google Earth, відеозаписів, фотографій або фінансових операцій. Як варіант, 

аналіз може включати цінну і детальну інформацію про унікальні і вкрай 

нечисленні групи людей, або ж аналіз може ґрунтуватися на зовсім нових 

одиницях аналізу, як, наприклад, комп’ютерних мережах для людей або 

підприємств, підключення яких можуть фіксуватися новими типами даних 

(твітами, розмовами по мобільному телефону, адміністративними записами). 

Зміна парадигми також означає зміни в проведенні досліджень 

громадської думки. Зміна способів роботи з даними, а також необхідних для 

такої роботи навичок частково обумовлюється витратами на перетворення 

даних в інформацію, придатну для використання. Канеман [265] відзначає, що 

нові способи вимірювання можуть змінити парадигму самі по собі. 

У порівнянні з традиційною статистикою, процес виробництва «великих» 

даних сильно відрізняється. Однією з найбільш очевидних переваг «великих» 

даних є той факт, що збір даних в електронному вигляді в рази дешевше, ніж, 

наприклад, проведення опитування. Соцопитування по своїй суті затратні, 

оскільки вимагають значних трудових ресурсів для збору даних. На цьому тлі 

«великі» дані, засновані на комп’ютерному програмному забезпеченні 

і електронному зборі даних, можуть бути багато в чому більш рентабельні навіть 

за умови попередньої покупки техніки і її подальшого обслуговування. У той же 

час, незважаючи на відносну дешевизну збору, «великі» дані можуть викликати 

суттєві витрати при перевірці й обробці, оскільки для цього потрібно перерозподіл 

людських ресурсів: замість розробки дизайну і вибірки дослідження потрібно 

перейти до структурування, з’єднання і контролювання нових видів даних.  

Визначені напрями використання «великих» даних в різних соціально-

економічних секторах наведені в табл. 3.6. 
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Таблиця 3.6 – Виділені напрями потенційного використання «великих» 

даних в різних соціально-економічних секторах «розумних» сталих міст* 

Напрям 
Ретроспективний аналіз Поточний аналіз Майбутній аналіз 

Оцінювання та аналіз 
Вимірювання та зворотній 
зв’язок в реальному часі 

Прогнозування та 
планування 

Фінансові 
послуги 

Агент 
розмі-
щення 
мобіль-

них 
грошей 

  Виявлен-
ня 

алгорит-
мічного 
шахрай-

ства 

Аналіз 
марке-
тингу 

соціаль-
них 

мереж 

Агент 
моніто-
рингу 
мереж 

Покраще-
ний 

кредит-
ний 

скоринг 

Алгорит-
мічна 
ліквід-

ність, що 
потребує 
прогнозу-

вання 
Економіч-

ний 
розвиток 

Оцінка 
доходів та 
бідності 

Відобра-
ження 

соціаль-
них 

розбіж-
ностей 

Додана 
вартість, 

що оціню-
ється за 
допомо-

гою 
мобільних 

даних 

Моніто-
ринг 

міграції 

  Аналіз  
прогнозу 
економіч-

ного 
спаду 

Аналіз 
прогнозу 
коливань 
продажу 
товару 

Здоров’я Оцінка 
обмежень 

рухли-
вості 

  Прагнен-
ня до 

зниження 
захворю-
ванності 

Відсте-
ження 

міграції 
населення

 Прогноз 
розповсюд

ження 
спалахів 
хвороб 

 

Сільське 
господ-
дарство 

Мобільні 
дані для 
відсте 
ження 

поставок 
продуктів 

харчу-
вання 

  Гео-
цільові 
зв’язки 

між 
постача-
льниками
/ покуп-

цями 

Поперед-
ження про 

шкідни-
ків, погані 

врожаї 

 Прогноз 
врожай-

ності / сти-
хійних 

лих 

 

Комер-
ційна 

Ефективні
сть 

кампанії 

Соціальна 
мережа, 

що 
охоплює 
ринкові 

зони 

    Прогнозні 
алгоритми 
запобіган-
ня нестачі 
продуктів

Цільовий 
маркетинг
Соціаль-

них мереж

Інше Повер- 
нення 

біженців 
після 

катастроф

Аналіз 
настроїв 
громади 

Міське 
плану- 
вання 

Мобільні 
додатки 

допо-
моги при 

ката-
строфах 

Нагляд за 
високими 

радіо-
частотами

Виявлен-
ня 

злочинів 

Прогноз 
соціаль-
них змін 

 

 

* Рівень впливу: високий середній низький попередньо визначений 
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Зміни в правах власності на дані також призводять до змін способу 

поширення даних. Число аналітиків даних – кваліфікованих і некваліфікованих – 

істотно збільшується. Таке зростання може спричинити за собою створення 

абсолютно нових результатів аналізу, що показав Слоановський цифровий 

небесний огляд Sloan Digital Sky Survey (SDSS) – проект широкомасштабного 

дослідження зображень і спектрів зірок і галактик, найбільша в світі 

астрономічна база даних. В рамках проекту були створені детальні тривимірні 

карти Всесвіту [410] і проект Polymath (Polymath – відкритий проект для 

спільної роботи в мережі з поліпшення оцінки в задачах про прості числа. 

Офіційний сайт: Polymath Blog: https://polymathprojects.org/ [352, 373], і що 

відображено в Четвертій парадигмі Грея (табл. 3.7) [223].  

У той же час, це може викликати зниження якості аналітики, наслідків та 

висновків, зроблених на основі таких даних.  

Нарешті, ажіотаж навколо зміни дослідницької парадигми повинен трохи 

стихнути через усвідомлення того факту, що в першу чергу слід розробити 

надійні способи захисту конфіденційних даних [266]. 

Таблиця 3.7 – Наукові парадигми [223] 

Часовий період Наукова парадигма Характеристика 

Тисячі років тому Емпіризм Опис природних феноменів 
Сотні років тому Теоретичний 

розвиток 
Моделі та генералізація 

Десятиріччя тому Комп’ютеризація Комплексні імітаційні феномени 
Сьогодення Дослідження даних 

(e-Science) 
Автоматичне генерування та 
вилучення даних. 
Аналіз баз даних та файлів із 
використанням статистики та методів 
керування даними; 
Зберігання даних на основі 
інноваційних методів ІКТ 
(комп’ютери, хмарні технології тощо) 

 

Як тільки порядок і аналітична жорсткість будуть благополучно 

привнесені в область нових даних, необхідно упевнитися, що майбутня 
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структура доступу до даних дозволить не тільки займатися аналітикою, 

а й забезпечити конфіденційність тих, хто випадково став учасниками аналітики.  

Існує велика кількість досліджень, які можуть бути використані в якості 

відправної точки для такої структури, але вони ізольовані один від одного, 

знаходяться в різнорідних дослідних областях, таких, як статистика, інформаційна 

безпека, шифрування. Також є безліч різних практичних додатків, в тому числі 

успішна розробка закритих баз даних із захищеним віддаленим доступом. 

Необхідно поєднати знання з цих різних областей і знайти способи, за допомогою 

яких нові безмежні набори даних про людину можуть збиратися, об’єднуватися, 

аналізуватися, при цьому залишаючись захищеними [279]. 

Сучасна література щодо розвитку «великих» даних, ймовірно, створює 

враження нескінченного змагання рівних по силі традиційних методів 

дослідження, що спираються на спеціально призначені для наукових 

досліджень дані, і нових методів дослідження, заснованих на «органічних» або 

природних даних. Статистики, які доклали значних зусиль для розробки 

теоретичних положень статистичних методів, особливо стурбовані зростанням 

«великих» даних, побоюючись того, що методики, що розроблялися ними 

протягом всієї кар’єри, будуть застарівати в міру того, як великі дані почнуть 

заміщати традиційні дані в подальших дослідженнях. 

Аналогічні суперечки виникають і щодо статистичних методів. Так, 

наприклад, основною теорією для досліджень громадської думки є теорія 

Неймана-Пірсона. Дана теорія стверджує, що вибірка в дослідженні генерується 

за допомогою багаторазового імовірнісного процесу і регулюється 

зафіксованими в рамках цього процесу базовими параметрами. Ця концепція 

також називається частотним підходом до можливостей, і вона найбільш відома 

більшості дослідників.  

В якості альтернативної теорії виступає теорія байєсівської ймовірності, 

запропонована Байєсом, Севеджом, де Фінетті і ін. В цій теорії дані 

реалізованої вибірки розглядаються як фіксовані, в той час як параметри 

вибірки невідомі і описуються імовірнісним чином. Найчастіше апріорний 
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розподіл параметра об’єднується з даними спостережень, обумовлюючи тим 

самим апостеріорний розподіл. Численні обговорення цих теорій привели до 

подолання розбіжностей і переходом до більш практичних позицій.  

Завдання фахівців зі статистики – зробити найбільш обґрунтовані 

висновки про кінцеву сукупність, і тим самим створити перспективи для обох 

точок зору. Як частотна, так і байєсівська статистика грають ключову роль 

в аналізі «великих» даних.  

Наприклад, в тих випадках, коли набори даних настільки великі, що 

аналіз виконується за допомогою комплексу обчислювальних засобів, 

байєсівська статистика пропонує ефективні алгоритми для об’єднання 

результатів такого аналізу [241].  

Методи організації вибірки є ключовими в зборі «великих» даних і для 

аналізу «великих» даних в рамках оточення, розрахованого на традиційні 

дані [296]. 

В цілому, розглядати конкуренцію між «великими» даними 

і традиційними дослідницькими методами вважаємо недоцільним. Необхідно 

визнати вдосконалення методології досліджень за рахунок використання всіх 

форм даних, в тому числі «великих» даних, а також даних, спроектованих 

з урахуванням можливих досліджень. Безумовно, доступність різних форм 

великих даних, призведе до поступового зменшення ролі інших джерел. Проте, 

як «великі» дані, так і дані опитування мають свої переваги і недоліки, які ми 

розглянемо нижче. Ефективною і дієвою дослідницькою стратегією є аналіз 

всіх їх властивостей, що виявляються в різних умовах, а також впровадження 

змішаних методів дослідження, що дозволяють привести точні відомості 

з потрібних питань щодо належного розподілу ресурсів. 

Будь-яке дослідження складається з питань, і один із способів відповіді на 

них – обробка всієї доступної інформації. Доступність «великих» даних, які 

можуть підтвердити результати дослідження, дозволяє не тільки по-новому 

підійти до старих питань, але і зайнятися новими, які до цього були поза полем 

зору. Однак рішення, засновані на «великих» даних, неминуче породжують 
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багато запитань, деякі з яких краще вирішуються традиційними опитувальними 

методами. Поряд з широким розповсюдженням «великих» даних паралельно 

буде збільшуватися і потреба в масових опитуваннях для вирішення проблем, 

порушених результатами використання «великих» даних. Доступ до «великих» 

даних відкриває нові можливості для досліджень, зокрема, дослідникам більше 

не потрібно буде проводити нове опитування в рамках кожного дослідницького 

проекту. «Великі» дані можуть застосовуватися з метою забезпечення 

постійного потоку інформації про те, що відбувається, наприклад, про 

поведінку споживачів, в той час як методи традиційних досліджень дозволяють 

відповідати на більш складні питання про те, чому ми спостерігаємо певні 

тенденції або відхилення від них, наприклад, чому споживачі ведуть себе так, 

а не інакше, і що можна зробити, щоб змінити їх поведінку. 

У роздумах про те, як комбінувати «великі» дані з методами традиційного 

дослідження, важливо мати чітке уявлення про відповідні проблеми, які треба 

буде розв’язати. «Великі» дані можуть бути особливо корисними для виявлення 

статистичних закономірностей в даних або побудові кореляції між факторами. 

Навпаки, встановлення причинно-наслідкового зв’язку між змінними вимагає 

того, щоб дані були зібрані відповідно до визначених моделей і схем досліджень, 

призначених для виділення каузальності.  

Дослідники маркетингу використовують великі дані для так званого A / B 

тестування (A / B testing –  метод веб-оптимізації; використовується для того, щоб 

дізнатися, який варіант веб-сторінки найкраще конвертує трафік в результат), щоб 

встановити причинно-наслідковий зв’язок, що може викликати певні складнощі 

в силу використання cookie-файлів.  

У державному секторі традиційні дослідження, засновані на 

сконструйованих даних, ймовірно, збережуть своє першочергове значення для 

розробки та оцінки політики, зокрема, коли на основі спеціалізованих типів 

даних і схем досліджень вибудовується залежність між причинами суспільних 

змін і їх наслідками. Крім того, «великі» дані відповідають потребам 
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адміністраторів програм, в чиї завдання входить контроль, обслуговування 

і поліпшення роботи програми в рамках існуючого політичного режиму. 

У цих умовах оцінка тенденцій, побудова кореляцій і складання прогнозів 

часто можуть виявитися достатніми, оскільки відсутня необхідність 

в каузальності, і в таких випадках адміністративні дані та відповідні джерела 

великих даних підходять найкращим чином. Однак, коли каузальність не 

враховується, а увага зосереджується на прогнозах, в побудові яких 

використовуються виключно накопичені дані, великий ризик перенесення 

інформації з минулого в майбутнє, тим самим вбудовуючи спірні елементи 

в сучасні моделі. 

Однією з проблем є той факт, що процеси, пов’язані з генерацією 

«великих» даних, настільки ж різноманітні, як і самі «великі» дані. Проте, на 

цьому шляху можна просунутися вперед, якщо уявити необхідну послідовність 

дій (процесів). На рис. 3.11 представлена послідовність процесів обробки 

«великих» даних, графічно показано, як дані переміщаються на цих етапах.  
 

 

Рисунок 3.11 – Послідовність процесів обробки «великих» даних 
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Зазвичай послідовність процесів обробки «великих» даних така: 

– Генерація – дані генеруються з будь-якого джерела випадково або 

цілеспрямовано. 

– Вилучення / Трансформація / Завантаження – дані зводяться разом 

в однорідному обчислювальному середовищі на трьох стадіях: 

Стадія вилучення – дані збираються зі своїх джерел, інтерпретуються, 

обґрунтовуються, відбираються і зберігаються. 

Стадія трансформації – дані перетворюються, кодуються, перекодуються, 

об’єднуються / роз’єднуються і / або редагуються. 

Стадія завантаження – дані зводяться і відправляються в сховище даних. 

– Аналіз – дані перетворюються в корисну інформацію за допомогою 

процесів, які включають: 

– Фільтрацію (відбір) / скорочення – непотрібні ознаки і контент 

видаляються; деякі ознаки можуть бути об’єднані в нові ознаки; елементи 

даних можуть скоротитися або відбиратися для того, щоб на наступних етапах 

з ними було легше працювати. 

– Обчислення / Аналіз / Візуалізацію – дані аналізуються і / або готуються 

до інтерпретації та вилучення інформації. 

Ступінь серйозності помилок, які виникають протягом цих процесів, 

залежать від конкретних джерел даних і цілей, які поставлені перед аналітиком. 

Проте, в загальному наближенні ми можемо очікувати появу помилок на 

кожному етапі. 

Традиційні джерела даних з самого початку розроблялися з урахуванням 

певних вимог так, щоб утримувати на 100% релевантні дані. Кожен біт даних 

мав високу цінність, інакше він не був би врахований. Це було пов’язано 

з обмеженнями масштабованості: включення в базу даних чогось неважливого 

занадто дорого обходилося. На сучасному етапі вартість зберігання даних 

наближується до нуля, джерела великих даних, як правило, містять не все, що 

може бути використано. Це значно ускладнює процес аналізу «великих» даних 
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та означає, що при проведенні аналізу необхідно розбиратися у величезній 

кількості непотребу. 

Існує думка, що «великі» дані принципово змінять способи аналізу 

і використання його результатів. Однак, це не так. Відомо, що великий обсяг 

«великих» даних створює проблеми масштабованості. Більшість нових джерел 

даних спочатку вважалися великими і складними. 

«Великі» дані – це чергова хвиля нових даних, яка розширює існуючі 

межі. Статистики-аналітики змогли «приручити» минулі джерела даних 

з урахуванням існуючих у той час обмежень, і «великі» дані теж будуть 

приручені. Зрештою, аналітики протягом тривалого часу перебували 

в авангарді вивчення нових джерел даних. Так і буде продовжуватися. 

Професіонали в області аналітики, які першими почали працювати з цими 

джерелами, мали справу з тим, що в той час вважалося надзвичайно великими 

обсягами даних. Їм необхідно було знайти спосіб аналізу і використання даних 

з урахуванням існуючих в той час обмежень. Багато хто сумнівався в тому, що 

це можливо, а деякі навіть ставили під сумнів цінність таких даних. Це дуже 

схоже на те, що відбувається з «великими» даними сьогодні. 

«Великі» дані не вплинуть ні на завдання, які вирішують професіонали 

в області аналітики, ні на причини, за якими вони це роблять. Навіть для тих, 

хто зараз називає себе не аналітиками, а вченими в області науки про дані, цілі 

та завдання залишаються незмінними.  

Звичайно, проблеми, які потрібно вирішити, будуть еволюціонувати разом з 

«великими» даними – так було завжди. Проте врешті-решт аналітики та науковці 

будуть просто вивчати нові і немислимо великі набори даних, щоб виявити цінні 

тенденції і побудувати моделі, як вони завжди це робили. Важливо зрозуміти, що 

завдання, пов’язані з «великими» даними, не такі нові, як може здатися. 

«Великі» дані потребують зміни тактик, які використовують у своїй 

роботі професійні статистики-аналітики. Для забезпечення більш ефективної 

роботи з «великими» даними до традиційних аналітичних засобів додадуться 

нові інструменти, методи і технології. Для відбору цінних відомостей з потоків 
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«великих» даних необхідно розробити складні алгоритми фільтрації; 

удосконалити процеси моделювання і прогнозування.  

Перераховані тактичні зміни докорінно не змінюють цілі або сам процес 

аналізу. «Великі» дані, безумовно, сприятимуть впровадженню нових та 

інноваційних засобів аналізу, і це змусить аналітиків проявляти творчий підхід 

до роботи в межах існуючих обмежень в масштабованості. «Великі» дані 

з плином часу продовжать збільшуватися в об’ємі. Проте їх використання, 

насправді, не сильно відрізняється від того, чим аналітики завжди займалися.  

Використання «великих» даних є найкращим в тих випадках, коли 

дослідники зацікавлені в пошуку інформації, необхідної для прийняття 

принципових рішень. Такій організації, яка потребує обробки великих даних 

для забезпечення ефективної роботи однієї або декількох програм, можна 

запропонувати як мінімум три способи вирішення цієї задачі.  

По-перше, «великі» дані можуть допомогти в підборі людей і відповідних 

програм для них. Наприклад, роботодавець, який бере участь в програмі 

з охорони праці з метою поліпшення здоров’я співробітників, хотів би 

відправляти їх саме в ті установи, які можуть надати необхідну їм допомогу, 

для чого буде потрібно збір, обробка та аналіз даних про індивідуальні 

показники здоров’я і поведінку цих співробітників.  

По-друге, «великі» дані можуть бути використані з метою спрощення 

взаємозв’язків. У випадку з програмою з охорони праці це могло б бути 

рівнозначно використанню «великих» даних для формування і зміцнення 

здорової професійної і особистої взаємодії між співробітниками, медичними 

працівниками і страховиками.  

По-третє, «великі» дані можуть бути використані для визначення 

результатів і впливу програми на досягнення цих результатів учасниками, 

а також оцінки її чистої вартості. У випадку програми з охорони праці 

співробітників, за допомогою «великих» даних можна виміряти стан здоров’я 

і результати праці, екстраполюючи показники на майбутні результати, оцінити 

вплив програми на ці результати і монетизувати оцінки впливу з метою 
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визначення чистої вартості програмного інвестування. На підставі цих оцінок 

менеджери можуть приймати зважені рішення, пов’язані з розвитком програми 

в довгостроковій перспективі, з тим, щоб в повній мірі забезпечувати потреби 

працівників і роботодавця. Звичайно, в кожному з цих прикладів є ризик того, 

що використана інформація не відповідатиме інтересам працівників, що 

повертає нас до раніше обговорюваних етичних проблем. 

Приватні компанії, з огляду на потенційну користь «великих» даних 

в прийнятті науково обґрунтованих рішень, в більшій мірі схильні покладатися 

на «великі» дані і методи дослідження, що спираються на переваги цих даних. 

Предиктивна аналітика і методи швидкої циклічної оцінки – два методи 

дослідження, засновані на технології великих даних, і набули популярності 

в приватному секторі в останні роки. Ці методи дозволяють менеджерам не 

тільки відслідковувати поточну діяльність, а й забезпечувати прийняття рішень 

щодо того, як тактично реагувати на зміни кон’юнктури та споживчої бази. 

Прогнозна аналітика включає широкий спектр методів, використаних для 

прогнозування результатів. Наприклад, в приватному секторі метод прогнозної 

аналітики дозволяє прогнозувати реакцію споживачів (в тому числі, 

потенційних) на певні зміни, такі як зміна продукту або послуги, впровадження 

нових маркетингових заходів, відкриття нового магазину або поява нового 

продукту або послуги. Комерційні компанії можуть використовувати цей метод, 

щоб оцінити можливий вплив даних змін на продуктивність, задоволеність 

клієнтів і прибутковість, і тим самим уникнути дорогих помилок. Прогнозна 

аналітика може проводитися на основі даних, які збираються в рамках звичайної 

економічної діяльності та зберігаються з метою забезпечення поточного аналізу. 

Ці дані можуть також об’єднуватися з іншими джерелами «великих» даних або 

даними масових опитувань, отриманими ззовні. 

Крім того, в останні роки моделювання, засноване на прогнозній 

аналітиці, сприяє забезпеченню нових інформаційних продуктів і послуг. 

Наприклад, рекомендації сервісів Amazon і Netflix спираються на прогнозні 

моделі тих чи інших фільмів і книг, які людина хотіла б придбати. Результати 
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запитів в Google і новинна стрічка залежать від алгоритмів та передбачають 

актуальність конкретних веб-сторінок або статей. Прогнозна аналітика також 

використовується компаніями з метою профілювання споживачів і підбору 

відповідних послуг. Наприклад, страхові компанії використовують 

Інтелектуальні моделі для «оцінки ризику» фізичних осіб на підставі їх 

характеристик і історій хвороб з метою регулювання платежів. Аналогічним 

чином прогнозні моделі порушення термінів платежів і погашення кредитів 

застосовуються кредитними компаніями, що дозволяє їм контролювати 

страхову і маркетингову діяльність, а також цінову політику. 

Точні статистичні методи, що застосовуються в рамках швидкої циклічної 

оцінки варіюються в залежності від уподобань і ресурсів користувача. Наприклад, 

швидка циклічна оцінка може спиратися на експериментальні методики, згідно з 

якими зміна відбувається у випадково обраних сегментах діяльності компанії або 

у випадково відібраній споживчій групі. Таким чином, оцінка даної змінної може 

проводитися методом порівняння результатів «експериментальної групи», що 

зазнала зміни, і «контрольної групи», що залишилася без змін. 

Приватні організації вкладають великі кошти в реалізацію цих 

можливостей. Так, наприклад, компанія Capital One (Capital One Financial 

Corporation – банківська холдингова компанія, яка пропонує різні фінансові 

продукти і послуги (депозити, кредитування) приватним особам, малому бізнесу 

і комерційним клієнтам в Сполучених Штатах, Канаді та Великобританії [123] 

є піонером в області застосування швидкої циклічної оцінки, здійснюваної на 

підставі даних їх операцій для вироблення бізнес-рішень. Компанія проводить 

більше 60 000 експериментів і виконує аналіз з ряду питань, пов’язаних з її 

діяльністю або пропонованою продукцією. Багато інших компаній також 

рухаються в цьому напрямку [315]. Незважаючи на те, що державний сектор, на 

відміну від приватного, не поспішає впроваджувати «великі» дані і техніки аналізу 

даних, державні службовці починають все вище оцінювати значимість цих 

методів і експериментів з їх використанням у забезпеченні управлінських рішень 

і підвищенні якості державних програм [137].  
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Деякі урядові установи з метою вироблення чіткої аналітичної картини 

збирають доступні дані і аналізують ті з них, що пов’язані з їх діяльністю. 

Наприклад, одна з редакційних статей New York Times (від 19 серпня 2014 

року) [349] висвітлює дану тенденцію в Нью-Йорку, зосередивши увагу на 

реалізації проекту ClaimStat, розробленого Скоттом Стрингером за аналогією 

з системою CompStat (скор. COMPlaint STATistics), що дозволило оприлюднити 

статистику злочинності і сприяло посиленню боротьби зі злочинами в найбільш 

небезпечних районах. 

Система ClaimStat є базою даних Нью-Йорка, що містить інформацію про 

позасудові угоди і поточні позови. Дана система покликана забезпечити 

відкритість і доступність інформації про скарги і судові позови городян проти 

міських організацій, а також заощадити кошти, виділені для компенсації 

позивачам. Програма ClaimStat збирає і аналізує дані про судові позови, які 

щорічно висуваються місту [349]. Виявляючи закономірності у виплатах 

і роботі «проблемних» установ, представники міської адміністрації 

сподіваються надалі використовувати ці схеми, щоб знизити кількість 

майбутніх позовів і витрат за ними [350]. 

Державний сектор може звертатися до методів предиктивної аналітики для 

того, щоб удосконалити послуги для осіб, які потребують матеріальної допомоги, 

або прогнозувати реакцію індивідів або підгруп індивідів на такі державні заходи, 

як створення нової програми або внесення змін в існуючу програму [137]. 

Наприклад, адміністратори програми можуть застосовувати адміністративні дані 

та «розумні» методи, щоб ідентифікувати споживачів, схильних до соціально-

економічних ризиків (безробіття, шахрайство, госпіталізація, що не викликана 

необхідністю, смертність або рецидив захворювань). Визначаючи учасників 

«групи ризику», персонал, який здійснює керівництво програмою, може 

проводити цільові заходи, щоб знизити ймовірність несприятливого результату 

або зменшити негативний ефект такого результату. 
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За допомогою інформації, отриманої методами предиктивної аналітики, 

адміністратори мають можливість визначити тих, хто отримує користь від 

вжитих заходів, і розробити шляхи оптимізації таких заходів. Як і в приватному 

секторі, предиктивна аналітика апелює до операційних даних в рамках 

щоденного адміністрування програм, і аналітичні матеріали вбудовуються 

безпосередньо в операційні системи даних, що забезпечує прийняття рішень 

в режимі реального часу. Так, предиктивна аналітика в рамках певної програми 

виявляється корисною для рядових співробітників соціальних служб, оскільки 

орієнтована на виявлення випадків невідповідності послуг поставленим 

вимогам і персоналізації послуг для задоволення конкретних потреб окремих 

осіб. У деяких державних системах страхування від безробіття, застосовуючи 

статистичні моделі, дозволяє виявити нових претендентів, які, ймовірно, 

залишилися без роботи на тривалий період, і направити їх в служби зайнятості.  

Чим ширше офіційне статистичне співтовариство буде використовувати 

«великі» дані і нову інформаційно-технічну інфраструктуру при підготовці 

офіційних статистичних даних, тим більш необхідні будуть нові навички та 

нові методи, засновані на інформаційних технологіях, для використання 

«великих» даних в процесах підготовки статистичних даних з різних джерел. 

Різноманітність джерел «великих» даних створює труднощі не тільки при 

обробці і аналізі даних, але і у використанні інформаційно-технічної 

інфраструктури. Для подолання цих труднощів в процесі передачі знань 

Цільова група з навчання, розвитку навичок і нарощування потенціалу СК ООН 

зосередила увагу в своїй роботі на виконанні  таких основних завдань: 

– розробка методів та інструментів (включаючи координацію та 

сприяння) для оцінки базових потреб у навичках використання «великих» 

даних у рамках національних статистичних систем і оцінка інституційної 

готовності цих систем до використання великих даних для цілей підготовки 

статистичної інформації; 
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– інструктування з питань розробки модульної програми навчання на 

основі результатів оцінки базових потреб у навичках та інституційної 

готовності; 

– сприяння створенню глобальної мережі навчальних і дослідницьких 

установ для навчання і зміцнення потенціалу в галузі використання великих 

даних при підготовці статистичної інформації; 

– координація навчальних програм, що стосуються більш поглибленої 

підготовки відповідно до результатів глобального обстеження з використання 

великих даних для цілей офіційної статистики та навчальних курсів, 

розроблених різними цільовими групами в складі Робочої групи. 

Цільова група поставила такі конкретні завдання: 

– оцінка базових потреб в навичках та інституційній готовності за 

допомогою проведення нового етапу глобального обстеження з використання 

великих даних, що охоплює національні статистичні установи; 

– організація навчальних курсів для розвитку необхідних базових навичок і 

забезпечення інституційної готовності до використання великих даних в процесах 

підготовки статистичних даних у співпраці з національними статистичними 

органами, академічними установами та партнерами з приватного сектора; 

– створення глобальної мережі з нарощування потенціалу, що включає 

національні і регіональні навчальні та науково-дослідні установи та інноваційні 

центри даних. 

Використання та вилучення значень показників з «великих» даних 

вимагає поєднання спеціалізованих навичок у сферах інтелектуального аналізу 

даних та статистики, а також підготовки, очищення та візуалізації даних. НСО 

можуть мати глибокі статистичні навички для управління традиційними 

даними, однак цього недостатньо, коли йдеться про роботу з великими 

обсягами «великих» даних, що вимагають знання комп’ютерних наук та 

навичок з аналізу рішень, які не передбачаються в традиційних статистичних 

програмах навчання [318]. НУО визнають цей недолік.  
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У нещодавньому глобальному опитуванні НУО з 200 країн, проведене СК 

ООН, респонденти визначили розвиток та збереження персоналу, що володіє 

необхідними навичками, одним із головних викликів, а також визначили 

інтенсивне навчання та розвиток потенціалу своїх співробітників як 

передумову можливості використовувати нові джерела «великих» даних [366]. 

На рис. 3.12 наведені кваліфікації, необхідні в роботі з «великими» 

даними. 

 

Рисунок 3.12 – Кваліфікації, необхідні в роботі з «великими» даними 
 

В даний час існує невідповідність між пропозицією та попитом на 

талановитих людей з необхідними більш широкими наборами навичок, тобто 

науковцями в області даних. Це говорить про те, що організації, які бажають 

використати «великі» дані для розвитку, зіткнуться з конкуренцією з боку 

приватного сектору, прагнучи залучити потрібні таланти.  

Першорядну важливість для розуміння та опрацювання «великих» даних 

мають такі спеціалізовано-професійні навички статистиків-аналітиків, що 

необхідні для застосування традиційної методології збору даних і використання 

методів описової статистики в ході проведення статистичного дослідження [64]:  

– розуміння принципів проведення статистичного спостереження й 

методів збору даних; 

– розуміння сутності помилок статистичного спостереження; 

– здатність до проведення статистичних спостережень, зокрема, вибіркових, 

систематизації та узагальнення статистичних даних; 
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– здатність керувати і консультувати з усіх аспектів процесу проведення 

вибіркових обстежень, включаючи обґрунтування обсягу вибіркової сукупності 

та оцінювання точності результатів вибіркових обстежень; 

– розуміння та спроможність застосування різних методів зберігання 

даних, перевірки й збору даних; 

– здатність до професійного користування базами даних; 

– здатність до логічного обґрунтування та розрахунку різних за аналітичною 

функцією статистичних показників, зведених індексів і рейтингових оцінок; 

– здатність формувати системи статистичних показників для аналізу стану та 

тенденцій розвитку соціально-економічних явищ і процесів; 

– здатність до проведення статистичного аналізу відповідно до вимог 

клієнтів; 

– високий рівень теоретичного й практичного розуміння широкого кола 

статистичних методів та їх застосування в статистичній практиці; 

– здатність до моделювання динаміки та взаємозв'язків соціально-

економічних явищ та процесів; 

– здатність до проведення короткострокових, середньострокових та 

довгострокових перспективних розрахунків щодо розвитку соціально-

економічних явищ і процесів; 

– спроможність узагальнити оброблені дані, та за результатами 

проведеного аналізу і підсумками дослідження, провести змістову 

інтерпретацію та обґрунтувати висновки; 

– здатність використовувати професійно профільовані знання й уміння в 

галузі практичного використання комп’ютерних технологій; 

– здатність до розроблення та управління відповідною програмою 

статистичних робіт для задоволення потреб користувачів і пріоритетів у цілому 

ряді предметних областей; 

– здатність до статистичного забезпечення та обґрунтування 

управлінських рішень; 
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– здатність до формулювання критичних зауважень щодо проведеного 

економіко-статистичного аналізу в певній предметній галузі; 

– здатність до оцінки статистичних аспектів наукових досліджень і 

забезпечення обґрунтованості результатів дослідження; 

– здатність до використання наявних можливостей інформаційного середо-

вища та проектування нових напрямів проведення статистичного дослідження. 

По мірі збільшення обсягу цифрових даних і зменшення перешкод в 

доступі до таких даних, зростає і ризик низької підготовки фахівців, що 

прагнуть до використання «великих» даних.  

Фахівцям з традиційною статистичною підготовкою необхідно брати 

участь в дослідницькому процесі на протязі всіх його етапів для того, щоб 

належним чином інтегрувати «великі» дані в інформаційну систему 

«розумного» міста. 

Навички, необхідні для інтегрування «великих» обсягів даних 

в інформаційну систему, що забезпечує розвиток «розумних» сталих міст 

представлені в табл. 3.8. Ефективне вирішення більшості проблем, пов’язаних 

з використанням «великих» даних, вимагає наявності фахівців чотирьох 

кваліфікацій.  

Таблиця 3.8 – Фахівці та навички, необхідні для інтегрування «великих» 

обсягів даних в інформаційну систему «розумних» сталих міст 

Фахівці Навички 
Спеціаліст у 
предметній галузі 
(domain expert) 

Користувач, аналітик або керівник з великим досвідом 
в предметній області, знанням можливостей і обмежень 
у використанні даних 

Науковець 
(researcher) 

Член команди зі знанням методів формального 
дослідження, включаючи методологію дослідження 
і аналіз статистичних даних 

Програміст  
(computer scientist) 

Технічно підкований працівник з освітою в області 
програмування і обробки даних 

Системний 
адміністратор  
(sys admin) 

Співробітник, відповідальний за визначення та супровід 
програмного забезпечення, що дозволяє робити 
обчислення великого обсягу 
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Залежно від масштабу даних може виникнути нестача навичок і ресурсів, 

необхідних для роботи з «великими» даними. 

Досвід в предметній області відіграє важливу роль у роботі з новими 

типами даних, зібраних без допомоги контрольно-вимірювальних засобів, як 

правило, в рамках якісних опитувань.  

Наприклад, з точки зору соціальних мережевих сервісів використання 

великих даних вимагає глибокого розуміння технічних можливостей і 

особливостей поведінки користувачів тієї чи іншої соціальної мережі. Так, 

наприклад, розміщення повідомлень у Твіттері підпорядковується нормам і 

правилам, які можуть впливати на інтерпретацію даних, отриманих з цього 

джерела. Це відноситься до використання нікнеймів (вигадане, ім’я, яким 

називають себе користувачі інтернету в різноманітних чатах, форумах, 

месенджерах), і хештегів (слово або фраза, які починаються з #), визначених 

скорочень і термінології, таких методик, як ретвітінг, зміни повідомлень (твітів) і 

можливості ставити позначки «мені подобається». Крім того, важливо розуміти, 

якою мірою різні форми нових медіа не дозволяють отримати певні демографічні 

дані (наприклад, мала кількість громадян у віці 60 років і старше, що 

використовують Твіттер). 

Компетентності в області аналітики та ІКТ включають в себе вміння 

працювати в команді, застосовувати мови програмування, використовувати 

бази даних і мови баз даних, а також досвід роботи з передовими аналітичними 

інструментами. Чим більше збільшується набір даних, тим більшого значення 

набувають навички роботи з базами даних і знання статистичних методів. Деякі 

дослідники вважають за краще співпрацювати з кваліфікованими 

програмістами, щоб придбати необхідний практичний досвід. У міру того, як 

така взаємодія призводить до створення міцних партнерських відносин 

в дослідницькій діяльності, виникає необхідність в організації спільної роботи 

міждисциплінарного характеру.  
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Основні компоненти інформаційних технологій, які доцільно  

використовуються в процесі збору, зберігання і статистичного аналізу 

«великих» даних, включають в себе: 

– Apache Hadoop. Програмне забезпечення для розробки і використання 

розподіленої файлової системи, що дозволяє зберігати дані великих обсягів 

(терабайти або петабайти вмісту), і паралельної обробки алгоритмів щодо 

великих даних. Як мова програмування використовуються Java або Python. 

– Apache Spark. Швидкий і універсальний інструмент обробки великих 

обсягів даних, що забезпечує підтримку Hadoop або баз даних в оперативній 

пам’яті. Підтримує мови програмування Java або Python. 

– Мова програмування Java. Універсальна інженерна мова, яка забезпечує 

створення ефективних алгоритмів для аналізу даних. 

– Мова програмування Python. Універсальна інженерна мова, що 

забезпечує проектування і створення прототипів, ефективні алгоритми для 

аналізу даних. 

– Мова R. Мова програмування і програмне середовище для статистичних 

обчислень, аналізу та зображення даних в графічному вигляді. 

Необхідно зауважити, що існує безліч різних програм. Незважаючи на те, 

що сьогодні широко використовується такий інструмент як Hadoop, 

враховуючи швидкий розвиток в цій області, найближчим часом на зміну йому 

може прийти щось інше. У зв’язку з цим здається доцільним обговорювати 

питання кластеризації і паралельної обробки неструктурованих даних. 

Системні адміністратори грають важливу роль у визначенні, створенні 

і підтримці основного програмного забезпечення для зберігання і аналізу 

«великих» даних. Робота з «великими» даними часто вимагає додаткових 

обчислювальних ресурсів. Залежно від розміру даних, такі ресурси можуть 

варіюватися від апаратних і серверних стеків, які можуть бути керованими не 

лише окремими фахівцями з інформаційних технологій, а дуже великим 

обчислювальним оточенням, що включає апаратні і серверні стеки підвищеної 



 

 

207

потужності, робота з якими найчастіше вимагає спеціальної підготовки 

в області ІТ. Як приклад, багато університетів організують обчислювальні 

центри високої продуктивності (High Performance Computing Center, HPC), що 

передбачають мережеві сервери, програмне забезпечення (як, наприклад, 

Hadoop), а також бази даних і пакет аналітичних програм.  

Системні адміністратори, відповідальні за забезпечення обчислювальних 

платформ «великих» даних, часто вдаються до наступних апаратних ресурсів: 

– Обчислювальний кластер внутрішнього типу (Internal Compute Cluster). 

Для тривалого зберігання унікальних або конфіденційних даних необхідно 

створювати й адмініструвати кластер Apache Hadoop за допомогою ряду 

мережевих серверів, організованих в самостійну мережу. Використання даного 

апаратного ресурсу є збитковим з точки зору короткострокової перспективи, 

але вигідним з точки зору довгострокової. 

– Обчислювальний кластер зовнішнього типу (External Compute Cluster). 

У сфері інформаційних технологій розвивається тенденція застосування 

інформаційних серверів, що надаються в якості «комунальних послуг» 

зовнішніми провайдерами. Такі організації, як Amazon Web Services (AWS) – 

підрозділ Amazon.com – дозволяє системним адміністраторам абонувати 

попередньо підготовлені кластери Apache Hadoop, а також системи зберігання 

даних. Параметри установки даного ресурсу дуже прості, однак його 

використання може обходитися набагато дорожче, ніж створення 

довгострокового кластера внутрішнього типу. Серед інформаційних серверів, 

аналогічних за функціями Amazon Elastic MapReduce виділяються Microsoft 

HDInsight і Rackspace’s Cloud Big Data Platform. Інші сервери системи Hadoop 

підтримуються хмарними платформами Google і Qubole. 

– Обчислювальний кластер змішаного типу (Hybrid Compute Cluster). 

В рамках даної опції бачиться можливим використання обчислювального 

кластера зовнішнього вигляду (як, наприклад, AWS) з метою аналізу «великих» 
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даних, а також створення внутрішнього кластера малого розміру для тривалого 

зберігання даних. 

На жаль, країни, що розвиваються, які прагнуть отримати користь від 

використання телекомунікаційних послуг на основі «великих» даних, що 

доповнюють офіційну статистику та можуть використовуватись в системі 

статистичного забезпечення управління розвитком «розумних» сталих міст, 

мають дефіцит передових аналітичних навичок у порівнянні з розвинутими 

країнами. До тих пір, поки систематичний розвиток потенціалу не дасть 

належних переваг, залишатиметься важливим імпорт навичок ззовні (як 

місцевих, так і міжнародних), незважаючи на труднощі, пов’язані з залученням 

людей з відповідними навичками. 

Необхідно визнати і скористатися можливістю використання «великих» 

даних для вирішення проблем двадцять першого століття для розвитку міст та 

територіальних громад, включаючи наслідки глобальної зміни клімату, а також 

демографічні зміни.  

Можливість статистичного аналізу та використання «великих» даних, 

будучи гіпотезою всього кілька років тому, підтверджена сьогодні світовими 

вченими та міжнародними корпораціями, останнім часом набула широкого 

висвітлення в науковій літературі. Аналіз цього нового багатства цифрових 

даних – архів, який масово і постійно розширюється, та стосується того, що ми 

говоримо і робимо за допомогою цифрових пристроїв кожного дня, може 

показати чудове розуміння колективної поведінки мешканців міст та 

територіальних громад. Не менш суттєво, так само, що ці дані генеруються в 

режимі реального часу, та їх можна проаналізувати в реальному часі за 

допомогою високопродуктивних обчислювальних мереж, таким чином, 

створюючи принаймні потенціал для покращення прийняття рішень.  
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Висновки до розділу 3 

 

У даному розділі здійснено обґрунтування методологічних засад 

використання «великих даних» для статистичного забезпечення розвитку 

«розумних» сталих міст. Для досягнення цієї мети розкрито сутність, ключові 

ознаки та характеристики «великих» даних; обґрунтовано теоретичні засади 

створення національної платформи для використання «великих» даних в 

офіційній статистиці, визначено особливості використання джерел «великих» 

даних в інформаційному забезпеченні моделі «розумних» сталих міст та 

розглянуто концепцію статистичного аналізу «великих» даних задля 

оцінювання розвитку «розумних» сталих міст.  

1. З проведеного аналізу підходів до визначення суті концепції «великих» 

даних, з якими погоджується більшість науковців, випливає, що об’єкт, який 

вважається «великими» даними, змінюється з розвитком технологій та 

розуміється як набори даних, об’єм, швидкість або різноманітність яких є дуже 

високими в порівнянні з типами наборів даних, які традиційно 

використовувались.  

Дані, що колись були «великими», або дані, що вважаються «великими» 

сьогодні, будуть відрізнятися від «великих» даних завтрашнього дня. Тому на 

сьогодні постає гостра потреба в адаптації традиційних методів статистичного 

аналізу на базі оновлених технологій і розробленні додаткових методів для 

того, щоб ефективно аналізувати «великі» дані і формувати систему 

статистичного забезпечення розвитком «розумних» сталих міст на підставі 

отриманих результатів. 

2. Визначено, що перевагами «великих» даних, які обумовлюють 

можливість їх використання для інформаційного забезпечення розвитку 

«розумних» сталих міст, є такі: 1) цифрове генерування; 2) пасивне 

виробництво; 3) автоматичний збір; 4) географічне або часове відстеження; 

5) оперативний аналіз.  

3. Проведений аналіз джерел використання «великих» даних в офіційній 

статистиці, дозволив визначити ряд пов’язаних із ним численних труднощів, а 
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саме: фінансових, законодавчих, управлінських, технологічних, методологічних та 

пов’язаних з конфіденційністю інформації. Все це дозволило розкрити проблеми 

використання «великих» даних в офіційній статистиці та визначити шляхи їх 

подолання. 

4. Обґрунтовано необхідність побудови в Україні національної 

платформи, призначеної для управління даними і контролю інформації, 

запропоновано до використання базову архітектуру платформи для 

використання «великих» даних, послуг і прикладних програм. 

За допомогою такої національної платформи, яка буде ґрунтуватися на 

передовому світовому досвіді, отриманому в результаті реалізації державних 

і приватних ініціатив з використання «великих» даних, можна задовольнити 

основні потреби у створенні інформаційних муніципальних центрів сприяння 

розвитку «розумних» сталих міст і надати офіційній статистичній спільноті 

технічну інфраструктуру і мережу для інноваційного використання даних. 

5. Визначення особливостей генерування «великих» даних дозволило 

обґрунтувати потенційну придатність їх використання в інформаційному 

забезпеченні моделі «розумних» сталих міст, яка полягає в такому: 1) на 

загальному рівні, належним чином проаналізувавши ці дані можливо 

забезпечити «знімки» рівня життя населення з високою частотою, ступенем 

деталізації та в широкому діапазоні напрямів, зменшуючи прогалини у часі та 

знаннях; 2) практично, аналіз цих даних може допомогти з’ясувати аномальні 

зміни в тому, як мешканці міста отримують доступ до послуг.  

6. Виділення основних джерел «великих» даних, таких як супутникові 

зображення, мобільний телефонний зв’язок, соціальні мережі, скануючі 

пристрої дозволило визначити програмно-методологічні й організаційні засади 

застосування джерел «великих» даних для формування інформаційної бази 

розвитку «розумних» сталих міст.  

Обґрунтовано, що найширше охоплення та найбільше поширення й 

популярність мають послуги мобільного стільникового зв’язку: дані операторів 

мобільного зв’язку мають найбільший потенціал для отримання 

репрезентативних результатів та виявлення тенденцій соціально-економічного 
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розвитку територіальних громад. Проведений аналіз наукових підходів, 

викладених у зарубіжних джерелах, і результатів дослідження дозволив 

окреслити напрями використання «великих» даних операторів мобільного 

зв’язку для цілей статистичного аналізу та забезпечення управлінських рішень. 

7. «Великі» дані потребують зміни тактик, які використовують у своїй 

роботі професійні статистики-аналітики. Для забезпечення більш ефективної 

роботи з «великими» даними до традиційних аналітичних засобів 

запропоновано додати нові інструменти, методи і технології. 

8. Використання та вилучення значень з «великих» даних вимагає 

поєднання спеціалізованих навичок у сферах інтелектуального аналізу даних та 

статистики, а також підготовки, очищення та візуалізації даних. За 

результатами проведеного дослідження встановлено, що ефективне вирішення 

більшості проблем, пов’язаних з використанням «великих» даних, вимагає 

наявності фахівців чотирьох кваліфікацій: спеціаліст у предметній галузі, 

науковець, програміст та системний адміністратор. Тоді як фахівцям з 

традиційною статистичною підготовкою необхідно брати участь в 

дослідницькому процесі на протязі всіх його етапів для того, щоб належним 

чином інтегрувати «великі» дані в інформаційну систему «розумного» міста. 

Узагальнені результати проведених досліджень, що викладені у Розділі 3, 

опубліковані у наукових працях автора [27, 33, 36, 64]. 
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РОЗДІЛ 4 

ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ІНДИКАТОРІВ РОЗВИТКУ 

«РОЗУМНИХ» СТАЛИХ МІСТ В УКРАЇНІ 

 

 

4.1. Концептуальні засади формування індикаторів розвитку сталих 

міст в Україні за міжнародними стандартами 

 

Розроблені на національному рівні популярні набори даних та системи 

статистичних індикаторів, що стосуються розвитку міст і територіальних 

громад, часто не є стандартизованими, узгодженими на міжнародному рівні, 

порівнянними з часом або між містами та країнами. Незважаючи на те, що 

світове співтовариство використовує для порівняння багато зіставної 

інформації, яка, зокрема, стосується місцевих (державних) витрат, 

демографічних індикаторів та інших статистичних даних, деякі країни мають 

свої специфічні проекти з представлення даних. Розглядаючи міський рівень, 

загальна статистика рівня життя стає менш важливою та привабливою, ніж 

інформація про інфраструктуру міста, споживання енергії або планування 

розвитку міст [56]. Великі європейські міста започатковують власні ініціативи 

щодо оприлюднення великої кількості даних через виділений міський портал. Ці 

ініціативи не є частиною погоджених проектів, а виникають через місцеве 

прагнення до створення більш «розумного» й інноваційного міста.  

З метою забезпечення комплексного і цілісного підходу до сталого 

розвитку та життєздатності територіальних громад розроблено систему 

стандартизованих індикаторів, які наведені в ISO 37120 [251]. Сам по собі цей 

набір індикаторів не дозволяє провести зважену оцінку, встановити порогові 

або цільові числові значення індикаторів [402, 403, 404]. Його призначенням 

є полегшення вивчення досвіду громад. 

На глобальному рівні для здійснення моніторингу та аналізу процесу 

реалізації цілей в області сталого розвитку і завдань нового порядку денного 

використовується набір глобальних індикаторів. 
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Перелік індикаторів було переглянуто в 2017 р., останній варіант 

представлено в Доповіді Міжвідомчої і Експертної групи щодо індикаторів 

досягнення цілей в області сталого розвитку [383]. 

Індикатори досягнення цілей в області сталого розвитку у відповідних 

випадках наводяться з деталізацією за рівнем доходу, статтю, віком, расою, 

етнічною приналежністю, міграційним статусом, інвалідністю, місцем 

проживання та іншими ознаками. 

Досвід реалізації найкращих практик у широкому діапазоні галузей, які 

сприяють виконанню Цілей сталого розвитку ООН для подолання бідності, 

захисту планети й забезпечення функціонування та процвітання міст і громад 

[383, 402, 403, 404, 431] узагальнюється міжнародними стандартами.З метою 

зміцнення системи стандартів три міжнародні організації: Міжнародна 

організація зі стандартизації (International Organization for Standardization, ISO) 

[249], Міжнародна електротехнічна комісія (International Electrotechnical 

Commission, IEC) [248] та Міжнародний союз електрозв’язку (International 

Telecommunication Union, ITU) [253] створили Всесвітній союз зі стандартизації 

(World Standards Cooperation – WSC) [495]. 

Нова серія міжнародних стандартів сформувала єдиний підхід до 

оцінювання рівня міських послуг та якості життя, деталізувавши, що необхідно 

оцінювати та як проводити оцінювання, окреслила набір індикаторів, що дадуть 

містам змогу сприяти інтеграції та сумісності міських систем та розвивати 

основний набір статистичних індикаторів. 

У рамках нової серії міжнародних стандартів, розроблених для цілісного та 

інтегрованого підходу до сталого розвитку та стійкості територіальних громад 

відповідно до ISO / TC 268 «Сталий розвиток громад» [433], стандарт ISO 37120 

встановлює набір стандартизованих індикаторів, які забезпечують єдиний підхід 

до вимірювання різних аспектів функціонування та розвитку громад, а також 

способи проведення такого вимірювання. Цей міжнародний стандарт не надає 
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оціночного рішення чи числових порогових значень того, що конкретне місто 

повинно обрати за відповідні цілі для індикаторів. 

Як визначено в першому розділі Міжнародний союз електрозв’язку у 

співпраці з Європейською економічною комісією ООН (United Nations 

Economic Commission for Europe – UNECE) керував розробкою міжнародно 

узгодженого визначення поняття «розумне» стале місто. Так, під цією 

дефініцією прийнято розуміти інноваційне місто, яке використовує 

інформаційно-комунікаційні технології та інші засоби для підвищення якості 

життя, ефективності міських операцій і послуг, а також 

конкурентоспроможності, одночасно забезпечуючи відповідність потребам 

нинішніх та майбутніх поколінь щодо економічних, соціальних, екологічних 

і культурних аспектів [431]. 

Протягом останніх років все більшого поширення у світі набувають  

дослідження проблем сталого розвитку та стійкості територіальних громад – 

Smart Cities. До найбільш повних і ґрунтовних зарубіжних досліджень у цій 

сфері можна віднести праці таких європейських і американських дослідників, як 

Л. Голліс, Р. Гіфінгер, А. Грінфілд, Х. Крамар, П. Нейкемп, С. Пул, Д. Хілл та ін. 

[194, 195, 219, 283]. 

Серед вітчизняних науковців окремі питання розвитку та впровадження 

стратегії «розумних» сталих міст висвітлені у працях І. А. Жукович, 

С. А. Чукут та ін. Між тим і досі в Україні бракує досліджень, спрямованих на 

розроблення теоретико-методологічних засад створення науково обґрунтованої 

інформаційної бази розроблення національної стратегії розвитку «розумних» 

сталих міст в Україні, яка б дозволяла місцевій економіці ефективно 

розвиватися в умовах затяжної світової економічної рецесії. 

Для створення науково обґрунтованої інформаційної бази розроблення 

національної стратегії розвитку «розумних» сталих міст в Україні доцільним 

є формування теоретико-методологічних засад побудови системи індикаторів. 
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Міське планування є одним із тих пріоритетних напрямів, які мають велику 

цінність для більшості міст, оскільки міста стикаються з проблемами значного 

зростання чисельності населення і його щільності, посиленням фіскального тиску 

на нинішню економічну систему та пов’язаним із цим скороченням бюджету. 

Тому міста повинні знайти засоби підвищення ефективності та скорочення витрат 

при забезпеченні високої якості життя для всіх громадян.  

Наявність інноваційних технологій та опрацювання великої кількості 

даних значно полегшує можливість для міст започаткувати свою власну 

ініціативу, засновану на пріоритетних нагальних проблемах.  

Перший міжнародний стандарт міських даних – ISO 37120:2014 «Сталий 

розвиток громад: Індикатори послуг міста та якості життя» (Sustainable 

development of communities – Indicators for city services and quality of life) [251] 

розроблений Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO), – незалежною, 

некомерційною, недержавною міжнародною організацією, до діяльності в якій 

залучені експерти національних органів зі стандартизації із 162 країн світу. 

Зазначений новий міжнародний стандарт, розроблений провідними галузевими 

експертами в рамках Технічного комітету ISO зі стабільного розвитку громад 

(ISO / TC 286) [433] за допомогою рамкових положень Системи глобальних 

індикаторів міст (Global City Indicators Facility) [198], був опублікований у травні 

2014 року та широко апробований у більш ніж 250 містах світу. 

Стандарт ISO 37120 включає комплексний набір зі 100 індикаторів, 46 

з яких – основні й 54 – допоміжні. Основні та допоміжні індикатори 

групуються за темами відповідно до різних секторів і послуг, що надаються 

містом. На рис. 4.1 (за даними [251]) наведені 17 загальних тем, за якими 

згруповані індикатори в ISO 37120 [44].  
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Рисунок 4.1 – Групи індикаторів міських послуг та якості життя за ISO 37120 
 

Зазначені індикатори дозволяють провести оцінювання соціальних, 

економічних та екологічних аспектів функціонування міста [34, 44, 45, 46]. 

У рамках проведеного дослідження особливу увагу приділено основним та 

допоміжним індикаторам міських послуг та якості життя за темою 

«Економіка». Перелік індикаторів та порядок їх розрахунку за ISO 37120 

розкриті нижче (за даними [251]) [44]. 

Основні індикатори за темою «Економіка» за ISO 37120: 

– 5.1. Рівень безробіття в місті (%) – розраховується як співвідношення 

кількості жителів міста працездатного віку, які протягом періоду проведення 

дослідження не мали оплачуваної роботи і не займалися підприємницькою 

діяльністю, але були готові до роботи і займалися її пошуком, та загальної 

чисельності працездатного населення; 

– 5.2. Оціночна вартість об’єктів комерційної та промислової нерухомості 

(у відсотках від загальної оціночної вартості всього майна) – розраховується як 

співвідношення загальної оціночної вартості об’єктів комерційної і 

промислової нерухомості та загальної оціночної вартості всього майна; 
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– 5.3. Частка міського населення, що живе за межею бідності (%) – 

розраховується як співвідношення чисельності населення, що живе за межею 

бідності, та загальної поточної чисельності населення в місті. 

Допоміжні індикатори за темою «Економіка» за ISO 37120: 

– 5.4. Частка населення, що має повну зайнятість (%) – розраховується як 

співвідношення чисельності населення, що має повну зайнятість, та загальної 

чисельності населення;  

– 5.5. Рівень безробіття серед молоді (%) – розраховується як 

співвідношення загальної чисельності безробітної молоді та загальної 

чисельності працездатної молоді;  

– 5.6. Кількість суб’єктів підприємництва (на 100 тис. осіб) – 

розраховується як співвідношення загальної кількості суб’єктів підприємництва 

в місті та одної стотисячної загальної чисельності населення міста;  

– 5.7. Кількість патентів (на 100 тис. осіб на рік) – розраховується як 

співвідношення загальної кількості нових патентів, виданих жителям міста або 

зареєстрованих в ньому юридичними особами, та одної стотисячної загальної 

чисельності населення міста. 

Під «працездатним населенням» розуміється загальна чисельність осіб, 

які мають роботу, і безробітних, які мають законне право на роботу. Під 

«об’єктами комерційної і промислової нерухомості» розуміють об’єкти, 

призначені за рішенням міста для комерційного і промислового використання. 

Загальна кількість жителів міста, що живуть за межею бідності, визначається 

шляхом множення кількості сімей, що живуть на межі бідності або за нею, на 

поточний індикатор середньої кількості членів сім’ї певного міста. Під «межею 

бідності» розуміють умови, за яких людина не може належним чином 

забезпечувати себе водою, їжею, дахом і задовольняти інші свої насущні 

потреби протягом 12 місяців. Межа бідності кожної країни встановлюється 

Світовим банком [251]. 

При розрахунку чисельності осіб, які мають повну зайнятість, 

ураховуються тільки ті мешканці, які працюють не менше 35 годин на тиждень 
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на одному місці роботи і перебувають в установленому законом працездатному 

віці. У число жителів міста, що мають повну зайнятість, входять також особи, 

які володіють власним бізнесом [251]. 

Під «непрацевлаштованою молоддю» розуміють осіб, які досягли 

встановленого законом працездатного віку, але молодше 24 років, та не мають 

роботи, займаються її активним пошуком останнім часом (останні чотири 

тижні) і в даний час готові до роботи. Молодь, яка не займалася пошуком 

роботи, але має потенційну частку на ринку праці в майбутньому (домовленості 

про початок роботи в майбутньому), також вважається безробітною 

(Міжнародна організація праці). Зневірені працівники або приховані безробітні 

не вважаються безробітними і не враховуються при розрахунку чисельності 

працездатного населення. Під тими, що «не займаються активним пошуком 

роботи» розуміються особи, які не вживали активних дій з пошуку роботи 

(таких як пошук вакансій, проходження співбесід, участь в інформаційних 

зборах і т.д.) протягом конкретного періоду часу в недавньому минулому (як 

правило, останні чотири тижні) [251]. 

Під «працездатною молоддю» розуміються всі особи, що досягли 

встановленого законом працездатного віку, але молодші 24 років, які або мають 

роботу, або є безробітними протягом конкретного періоду часу [251]. 

Під «суб’єктами підприємництва» розуміють компанії або підприємства. 

Підприємство – це мінімально можливе юридичне об’єднання, тобто 

організаційна одиниця, яка виробляє товари чи надає послуги. Суб’єкти 

підприємництва можуть бути простими (одна діюча юридична особа) або 

складними (кілька діючих юридичних осіб) [251]. 

Структурована за ISO 37120 статистична інформація, зібрана містами 

світу, представлена Всесвітньою радою з міських даних (World Council on City 

Data, WCCD) на порталі відкритих міських даних (WCCD Open City Data Portal) 

[351]. Ця база даних надає можливість отримувати інформацію з 

використанням основних функцій порталу відкритих міських даних WCCD 

Open City Data Portal [491], а саме: 
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– Maps – Карти для порівняння міст-учасників за одним показником; 

– Graphs – Діаграми для порівняння міст-учасників максимально за 

трьома показниками; 

– Trends – Тенденції – ця функція буде включена в майбутньому. 

Базову статистику та довідкову інформацію, яка допоможе визначити 

міста, що цікавлять дослідника та обрані для порівняння, містять показники 

PROFILE [491]. 

Як світовий лідер зі стандартизованих показників, WCCD розробила 

першу систему сертифікації міст за ISO 37120. Міста можуть отримати різні 

рівні сертифікації, виходячи з кількості показників, що повідомляються та 

перевіряються відповідно до цього стандарту. Згідно з системою сертифікації 

WCCD формується Глобальний реєстр міст (Global Cities Registry™) – 

міжнародний визнаний список міст, які сертифіковані відповідно до 

зазначеного стандарту [197]. Дані для всіх зареєстрованих міст незалежно 

перевіряються та визнаються такими, що відповідають стандарту ISO 37120. 

Після сертифікації міста додаються до WCCD Global Cities Registry™ 

протягом одного року. Міста повинні подавати заявку на сертифікацію та 

реєстрацію щорічно. Рівні сертифікації Всесвітньої ради з міських даних 

базуються на кількості показників, що повідомляються містом. WCCD пропонує 

широкий спектр рівнів сертифікації, наведених у табл. 4.1 (за даними [491]).  

Таблиця 4.1 – Рівні сертифікації WCCD за ISO 37120 та кількість міст за 

рівнями 

Рівень сертифікації 
Загальна 
кількість 

індикаторів 

У тому числі Кількість міст за рівнями сертифікації  

основні допоміжні 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Прагнення 
(Aspirational) 30–45 30–45 0 7 1 3 1 

Бронза (Bronze) 46–59 46  0–13 0 0 0 0 

Срібло (Silver) 60–75 46 14–29 0 0 0 0 

Золото (Gold) 76–90 46 30–44 3 1 5 0 

Платина (Platinum) 91–100 46 45–54 8 17 16 11 

Джерело: побудовано за [491]. 
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Усі зареєстровані в Global Cities Registry™ у 2014–2017 рр. міста, які 

надали вичерпні дані за темою «Економіка» (таких міст 33), були класифіковані 

автором за основними та допоміжними індикаторами із використанням методів 

кластерного аналізу [44, 51]. 

У зв’язку з тим, що індикатори вимірювання міських послуг та якості життя 

за темою «Економіка» мають різні одиниці вимірювання, для кластеризації міст, 

візуалізації та порівняння необхідне їх приведення до універсального вигляду за 

допомогою процедури нормування. У науковій літературі представлені різні 

методи нормування, загальний огляд і аналіз яких наведено у [13].  

Оскільки такі індикатори, як «Рівень безробіття в місті», «Частка міського 

населення, що живе за межею бідності», «Рівень безробіття серед молоді» 

є дестимуляторами, у нашому дослідженні використовується нормування на 

розмах варіації у двох модифікаціях – для показників-стимуляторів (формула 

4.1) та показників-дестимуляторів (формула 4.2) [14]. 

 

,
minmax

min

11

1

ij

k

i
ij

k

i

ij

k

i
ij

ij

xx

xx
z

==

=

−

−

=      (4.1) 

,
minmax

max

11

1

ij

k

i
ij

k

i

ijij

k

i
ij

xx

xx
z

==

=

−

−

=

     

(4.2) 

 

де ijz  – нормоване значення j-го індикатора для і-ї країни, що входить до 

складу основних та допоміжних показників за темою «Економіка»;  

 ijx  – значення j-го індикатора для і-ї країни;  
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k

i
x

1
min
=

 – максимальне та мінімальне значення j-го індикатора 

для і-ї країни, ki ,1= ; 

 k  – кількість країн, значення для яких представлені на порталі відкритих 

міських даних.  
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Максимальне й мінімальне значення індикаторів міських послуг та якості 

життя за темою «Економіка» визначалося для кожного з показників 

з урахуванням реальних значень, представлених містами світу на порталі 

відкритих міських даних WCCD Open City Data Portal в 2017 р. 

і структурованих за ISO 37120 (табл. 4.2, за даними [491]). 

Таблиця 4.2 – Межі значень індикаторів міських послуг та якості життя за 

темою «Економіка» 

№ індикатора, 
5.j 

Індикатори за темою 5 – «Економіка» 
Максимум, % 

(місто, рік) 
Мінімум, % 
(місто, рік) 

Основні 
5.1 Рівень безробіття в місті 21,70  

(Valencia)  
0,30  

(Dubai) 
5.2 Оціночна вартість об’єктів комерційної та 

промислової нерухомості у відсотках від 
загальної оціночної вартості всього майна 

70,68  
(Zagreb) 

3,07  
(Porto) 

5.3 Частка міського населення, що живе за 
межею бідності 

49,99  
(Leon)  

0,00  
(Dubai) 

Допоміжні  
5.4 Частка населення, що має повну 

зайнятість 
69,00  

(Dubai)  
24,50  

(Zwolle) 
5.5 Рівень безробіття серед молоді 60,55  

(Valencia) 
2,06  

(Dubai)  
5.6 Кількість суб’єктів підприємництва на 

100 тис. осіб 
17024,00  
(Porto)  

1312,50 
(Makkah)  

5.7 Кількість патентів на 100 тис. осіб на рік 516,69  
(The Hague) 

0,00 
 (Koprivnica) 

Джерело: побудовано за [491]. 
 

Групування міст світу проводилося за допомогою різних алгоритмів 

кластерного аналізу. Найкращі результати щодо змістовної інтерпретації були 

отримані після використання ітеративного методу кластерного аналізу, 

зокрема алгоритму k-середніх із розбиттям на п’ять кластерів [44]. Зазначимо, 

що початкові умови, які мали бути задані для здійснення алгоритму k-

середніх, зокрема необхідна кількість виділених кластерів, була отримана в 

результаті проведення кількох алгоритмів ієрархічного кластерного аналізу 

(методу повного зв’язку та методу Уорда).  

Розподіл між кластерами 33 міст світу, для яких на порталі відкритих 

міських даних представлені значення усіх основних та допоміжних 
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індикаторів за темою «Економіка» станом на кінець 2017 р., наведене 

у табл. 4.3 (власні розрахунки автора) [44].  

Таблиця 4.3 – Групування міст світу за економічними індикаторами 

в 2014–2017 рр.  

Кластер Міста світу 
Кількість 

міст у групі 

4 
Мельбурн, Австралія (Melbourne, Australia);  
Дубай, Об’єднані Арабські Емірати (Dubai, United Arab Emirates);  
Макаті, Філіппіни (Makati, Philippines) 

3 

2 

Лос-Анжелес, Сполучені Штати Америки (Los Angeles, USA);  
Загреб, Хорватія (Zagreb, Croatia);  
Дорал, Сполучені Штати Америки (Doral, USA);  
Кельце, Польща (Kielce, Poland) 

4 

3 

Буенос-Айрес, Аргентина (Buenos Aires, Argentina);  
Макка, Саудівська Аравія (Makkah, Saudi Arabia);  
Бостон, Сполучені Штати Америки (Boston, USA);  
Торонто, Канада (Toronto, Canada);  
Леон, Мексика (León, Mexico);  
Суррей, Канада (Surrey, Canada);  
Копривниця, Хорватія (Koprivnica, Croatia);  
Торреон, Мексика (Torreón, Mexico) 

8 

1 

Амстердам, Нідерланди (Amsterdam, Netherlands);  
Лондон, Велика Британія (London, United Kingdom);  
Вон, Канада (Vaughan, Canada);  
Шавініґан, Канада (Shawinigan, Canada);  
Ер-Ріяд, Саудівська Аравія (Riyadh, Saudi Arabia);  
Сент-Огюстен-де-Демор, Канада (Saint-Augustin-de-Desmaures, Canada);  
Сан-Дієґо, Сполучені Штати Америки (San Diego, USA);  
Кембридж, Канада (Cambridge, Canada);  
Ейндговен, Нідерланди (Eindhoven, Netherlands);  
Брисбен, Австралія (Brisbane, Australia);  
Оквілл, Канада, (Oakville, Canada);  
Сінтра, Португалія (Sintra, Portugal);  
Зволле, Нідерланди (Zwolle, Netherlands);  
Гаага, Нідерланди (The Hague, Netherlands);  
Тайнань, Тайвань (Tainan City, Taiwan) 

15 

5 
Барселона, Іспанія (Barcelona Spain);  
Валенсія, Іспанія (Valencia, Spain);  
Порту, Португалія (Porto, Portugal) 

3 

Джерело: побудовано за [44]. 

 
Розраховані середні значення нормованих ознак економічних індикаторів 

(k-середніх) наведені на рис. 4.2. Проаналізувавши середні нормовані значення, 

можна зробити висновок, що міста, які належать до четвертої групи, мають 

найвищий рівень індикаторів за темою «Економіка». 
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График средних для кажд. кл.
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Рисунок 4.2 – Середні нормовані значення економічних індикаторів за 

кластерами 
 

На рис. 4.3 наведено діаграму за основними та допоміжними індикаторами 

за темою «Економіка» для міст, які є представниками кожного кластеру, а саме, 

Амстердама, Барселони, Буенос-Айреса, Мельбурна та Лос-Анджелеса.  
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Рисунок 4.3 – Основні та допоміжні показники розвитку Амстердама, Барселони, 

Буенос-Айреса, Мельбурна та Лос-Анджелеса за темою «Економіка» у 2016 р. 

Джерело: побудовано за [491]. 
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Із рис. 4.3 випливає, що за основними показниками загальноекономічного 

розвитку явним лідером є Мельбурн [44].  

Отже, для розроблення національної стратегії розвитку «розумних» 

сталих міст в Україні необхідне створення науково обґрунтованої 

інформаційної бази, яка відповідає вимогам міжнародних стандартів.  

Ефективне управління сталим міським розвитком потребує 

удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення за всіма напрямами. 

Тому подальшим напрямом дослідження є визначення можливостей адаптації 

до національних умов вичерпного набору індикаторів за кожною темою 

відповідно до ISO 37120, що сприятиме інтеграції та взаємній сумісності 

міських систем.  

Перелік індикаторів міських послуг та якості життя за темою «Здоров’я» 

та порядок їх розрахунку за ISO 37120 наведені нижче. 

Основні індикатори міських послуг та якості життя за темою «Здоров’я»: 

– 12.1. Середня тривалість життя – розраховується як середня кількість 

років, прожитих групою людей, народжених в один і той же рік, якщо 

санітарно-гігієнічні умови й умови життя, що існували на момент їх 

народження, залишалися однаковими протягом усього їхнього життя; 

– 12.2. Кількість стаціонарних койко-місць у лікарнях (на 100000 

жителів) – розраховується як співвідношення загальної чисельності  

стаціонарних койко-місць у державних і приватних лікарнях (чисельник) та 

одної стотисячної загальної чисельності населення міста (знаменник); 

– 12.3. Кількість лікарів (на 100000 жителів) – розраховується як 

співвідношення чисельності лікарів загальної практики або вузької 

спеціалізації, чиє місце роботи знаходиться в місті (чисельник), та одної 

стотисячної загальної населення міста (знаменник); 

– 12.4. Смертність дітей у віці до 5 років на 1000 дітей, народжених 

живими, – розраховується на основі таблиці тривалості життя й виражається у 

вигляді відносної величини у розрахунку на 1000 дітей, народжених живими, 
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тобто являє собою імовірність того, що дитина, народжена у конкретному році, 

не доживе до п’яти років. 

Допоміжні індикатори міських послуг та якості життя за темою 

«Здоров’я»: 

– 12.5. Чисельність середнього медичного й акушерського персоналу 

(на 100000 жителів) – розраховується як співвідношення загальної чисельності 

середнього медичного й акушерського персоналу (чисельник) та одної 

стотисячної загальної чисельності населення міста (знаменник); 

– 12.6. Кількість фахівців в області психіатрії (на 100000 жителів) – 

розраховується як співвідношення чисельності фахівців в області психіатрії, 

чиє місце роботи знаходиться в місті (чисельник), та одної стотисячної 

загальної чисельності населення міста (знаменник); 

– 12.7. Кількість самогубств (на 100000 жителів) – розраховується як 

співвідношення загальної чисельності зареєстрованих смертей внаслідок 

самогубства (чисельник) та одної стотисячної загальної чисельності населення 

міста (знаменник). 

У зв’язку з тим, що індикатори вимірювання міських послуг та якості життя 

за темою «Здоров’я» мають різні одиниці вимірювання, для групування міст, 

візуалізації та порівняння необхідне їх приведення до універсального вигляду за 

допомогою процедури нормування. У науковій літературі представлені різні 

методи нормування, загальний огляд і аналіз яких наведено у [13]. 

Міста світу, зареєстровані в Global Cities Registry ™ у 2014–2017 рр., які 

надали вичерпні дані за темою «Здоров’я», були проаналізовані за основними 

та допоміжними індикаторами [32, 281]. 

Максимальне й мінімальне значення індикаторів міських послуг та якості 

життя за темою «Здоров’я» визначалось для кожного з показників 

з урахуванням значень, представлених містами світу на Порталі відкритих 

міських даних WCCD Open City Data Portal в 2017 р. (табл. 4.4) [32, 491]. 
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Таблиця 4.4 – Межі значень індикаторів міських послуг та якості життя за 

темою «Здоров’я», представлених на Порталі відкритих міських даних WCCD 

Open City Data Portal, структурованих за ISO 37120 

№ індикатора, 
12.j 

Індикатори за темою  
12 – «Здоров’я» 

Максимум   
(місто, рік) 

Мінімум   
(місто, рік) 

12 Основні    
12.1 Середня тривалість життя 86,00  

(Vaughan,  
Canada)  

62,50  
(Cape Town,  
South Africa) 

12.2 Кількість стаціонарних койко-місць у 
лікарнях на 100000 жителів 

2989,82/100000  
(Kielce,  
Poland) 

0,00/100000  
(Vaughan,  
Canada) 

12.3 Кількість лікарів на 100000 жителів 2514,50/100000  
(Melbourne,  
Australia)  

11,60/100000  
(Jamshedpur, 

India) 
12.4 Смертність дітей у віці до 5 років на 

1000 дітей, народжених живими 
34,00/1000  

(Jamshedpur,  
India)  

1,14/1000  
(Kielce,  
Poland) 

 Допоміжні   
12.5 Чисельність середнього медичного й 

акушерського персоналу на 100000 
жителів 

5024,59/100000  
(Melbourne,  
Australia) 

20,00/100000  
(Pune,  
India)  

12.6 Кількість фахівців в області психіатрії 
на 100000 жителів 

1090,94/100000  
(Melbourne,  
Australia)  

0,27/100000  
(Jamshedpur,  

India)  
12.7 Кількість самогубств на 100000 

жителів 
42,11/100000 
(Koprivnica, 

Croatia) 

0,00/100000   
(Saint-Augustin-
de-Desmaures,  

Canada) 

Джерело: побудовано за [491]. 

 

Такі індикатори як «Смертність дітей у віці до 5 років на 1000 дітей, 

народжених живими» та «Кількість самогубств на 100000 жителів» 

є дестимуляторами, тому в нашому дослідженні використовується нормування 

на розмах варіації у двох модифікаціях – для показників-стимуляторів 

(формула 4.1) та показників дестимуляторів (формула 4.2) [14]. 

На рис. 4.4 наведено діаграму за основними та допоміжними індикаторами 

за темою «Здоров’я» для міст, які характеризуються найвищими та найнижчими 

значеннями досліджуваних індикаторів, а саме Мельбурну (Melbourne, Australia) 

та Джамшедпуру (Jamshedpur, India) відповідно, а також виділено одне з міст, 

значення індикаторів для якого найбільше наближені до середніх значень 

відповідних показників – Амстердам (Amsterdam, Netherlands) [32].  
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Рисунок 4.4 – Основні та допоміжні показники розвитку Мельбурну, 

Амстердаму та Джамшедпур за темою «Здоров’я» у 2016 р. 

Джерело: побудовано за даними [491]. 

 

Як підтверджує візуальний аналіз побудованої діаграми, за основними 

показниками стану сфери охорони здоров’я явним лідером є Мельбурн 

(рис. 4.4), а містом-аутсайдером з найнижчими рівнями досліджуваних 

показників є Джамшедпур.  

«Розумні» міста набувають все більшого значення, їх інфраструктура 

може використовуватися для поліпшення медичних послуг, що надаються 

громадянам [143]. Широке використання ІКТ в галузі охорони здоров’я 

призвело до появи електронного здоров’я – «e-Health». З поширенням 

мобільних пристроїв та їх інтеграцією у сектор охорони здоров’я з’явилася 

концепція мобільного здоров’я – «m-Health». Концепція «s-Health» 

є природною еволюцією електронного та мобільного здоров’я. 

Використання «розумного» здоров’я в контексті «розумного» міста 

важливо для суспільства в цілому – покращення якості медичних послуг сприяє 

формуванню більш здорового суспільства, а відповідно збільшення 

економічних можливостей населення – зменшенню захворюваності та 
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смертності. Для уряду прийняття моделі «s-Health» може значно сприяти 

зменшенню витрат на охорону здоров’я, тобто заощадженню бюджетних 

коштів. Для наукової сфери діяльності використання моделі «s-Health» 

передбачає отримання великої кількості даних, які можна використовувати для 

розробки та прийняття управлінських рішень на різних рівнях. 

 

4.2. Методичні підходи до ідентифікації ключових індикаторів 

ефективності «розумних» сталих міст 
 

Сучасний світ характеризується безпрецедентним доступом до 

інформації, новими технологіями, що розвиваються, та конвергенцією 

інформаційних, енергетичних та 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 досягнення подальшого прогресу. 

Крім того, важливо, щоб зацікавлені суб’єкти мали інструменти оцінювання 

результатів впровадження різних проектів «розумних» сталих міст після їх 

запуску. Однак, не кожне місто має необхідну базу знань або певну стратегію 

для переходу 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 використання ресурсів, у 2014 році Європейською 

економічною комісією Організації Об’єднаних Націй (ЄЕК ООН) – United Nations 

Economic Commission for Europe (UNECE) [467] у співпраці з Міжнародним 

союзом електрозв’язку (МСЕ) – International Telecommunication Union (ITU) [242] 

розпочато проект «Об’єднані «розумні» міста», в рамках якого був розроблений 

набір індикаторів «розумних» сталих міст, або індикаторів результативності 

діяльності, спрямований на забезпечення глобального застосування даних 

індикаторів для характеристики «розумності» міст [449]. 

Індикатори розроблені в якості інструменту оцінювання того, наскільки 

«розумним» і сталим є місто, а також в якості відправної точки для прийняття 

конкретних рішень і проведення заходів задля підвищення рівня сталості міста. 

Вони забезпечують ідеальну базу статистичного оцінювання досягнутого 
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прогресу в процесі переходу до «розумного» сталого міста.  

Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст, розроблені 

ЄЕК ООН та МСЕ, корелюють із індикаторами моніторингу досягнення Цілей 

сталого розвитку [383], і завдяки цьому допоможуть містам оцінити результати 

своєї діяльності відповідно до Цілей сталого розвитку [458]. 

Необхідність застосування в Україні ключових індикаторів ефективності 

«розумних» сталих міст, розроблених Європейською економічною комісією 

(ЄЕК) ООН у співпраці з Міжнародним союзом електрозв’язку (МСЕ) 

зумовлена такими чинниками:  

– індикатори є інструментом оцінки результатів діяльності міста, для того, 

щоб можна було рекомендувати конкретні заходи, які сприятимуть розвитку;  

– індикатори можна використовувати як інструмент моніторингу 

прогресу міст на шляху до їх сталого розвитку відповідно до Цілей сталого 

розвитку. Індикатори «розумних» сталих міст слід розглядати не як «засіб 

усунення проблем», а як інструмент підтримки, який здатний допомогти 

містам у досягненні більш сталого і «розумного» зростання;  

– індикатори можуть бути використані містами України для участі 

в проекті «Об’єднані «розумні» міста» для складання профілів міст і надання 

їм підтримки ЄЕК ООН в поліпшенні їх сталого розвитку. 

Існує кілька переваг використання даного набору індикаторів.  

Перш за все, вони допомагають оцінити сильні й слабкі сторони міста. 

Аналізуючи результати діяльності міста на основі запропонованих індикаторів, 

легше зрозуміти, які області є найбільш важливими або в яких із них місто 

домагається успіхів.  

По-друге, їх можна використовувати для визначення пріоритетів. Після 

виявлення сильних і слабких сторін міста, індикатори дозволяють розставити 

пріоритети, тобто вибрати аспекти, найбільш важливі для сталого розвитку 

міста, і визначити шляхи їх вирішення.  

Індикатори можна також розглядати як ефективний засіб моніторингу 

результатів діяльності міста протягом певного періоду часу і/або після 

реалізації управлінських рішень [30]. 

Індикатори результативності діяльності засновані на наступних принципах: 
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– повнота: набір індикаторів повинен охоплювати всі аспекти РСМ, 

всебічно характеризувати оцінюваний об’єкт, в першу чергу функціонування 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) і їх вплив на сталий розвиток міст; 

– сумісність: індикатори результативності діяльності повинні визначатися 

таким чином, щоб можна було на науковій основі порівняти дані різних міст 

у відповідності з різними етапами міського розвитку, тобто індикатори 

результативності діяльності повинні бути порівнянними в часі й просторі; 

– доступність: індикатори результативності діяльності повинні бути 

кількісними, а ретроспективні та актуальні дані повинні бути або 

легкодоступними, або легко збиратися; 

– незалежність: індикатори результативності діяльності, які стосуються 

одного і того ж аспекту, повинні бути незалежними, тобто дублювання цих 

індикаторів слід по можливості уникати; 

– простота: концепція кожного індикатора повинна бути простою 

і легкою для розуміння зацікавленими суб’єктами міста. Підрахунок суміжних 

даних також повинен залишатися простим і інтуїтивно зрозумілим; 

– своєчасність: формування індикаторів результативності діяльності має бути 

пов’язане з виникаючими нагальними питаннями будівництва та розвитку РСМ. 

Кожен індикатор являє собою частину цілісного уявлення про 

ефективність роботи міста в трьох областях: «Економіка», «Навколишнє 

середовище» та «Суспільство та культура». Кожна з цих областей являє собою 

окремий погляд на прогрес, а разом вони надають цілісне уявлення щодо 

«розумності» та сталості розвитку міста [30]. 

Кожна область деталізується за темами, які зосереджені на більш 

конкретних аспектах. Прикладом може бути інфраструктура ІКТ, яка забезпечує 

більш поглиблене уявлення щодо розвитку та використання ІКТ в межах міста. 

Перелік індикаторів «розумних» сталих міст ЄЕК ООН–МСЕ містить 

71 індикатор [141]. Запропонований набір індикаторів структурований у 

відповідності з наступними розділами: область; тема; типологія (підтема, категорія). 

Області є більш загальними структурними елементами, які є основою для 

набору індикаторів. Вони відповідають трьом основним компонентам сталості: 

економіці, навколишньому середовищу, а також суспільству і культурі. 
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Тема вказує на групу конкретних індикаторів, які описують область 

потенційного розвитку. Кожен індикатор закріплений за однією темою. Деякі 

теми включають в себе підтеми, які можуть розглядатися в якості ключових 

слів, більш повно визначають характер індикаторів.  

Типологія індикаторів вказує на сферу застосування самого індикатора.  

Індикатори підрозділяються на основні та додаткові (або розширені). 

Основні індикатори – це ті, за якими повинні бути в змозі звітувати усі міста, 

забезпечивши базове уявлення щодо інтелектуальності та стійкості міста, 

а також досягнення певного досить високого рівня продуктивності. Додаткові 

індикатори дають більш глибоке уявлення про місто та оцінюють прогрес за 

більш розгорнутими характеристиками. 

Узагальнена схема щодо структури індикаторів «розумних» сталих міст 

ЄЕК ООН–МСЕ за основними розділами наведена на рис. 4.5 [30]. 

 
Рисунок 4.5 – Узагальнена схема щодо структури індикаторів «розумних» 

сталих міст ЄЕК ООН–МСЕ за основними розділами 

Джерело: розроблено автором за [141]. 
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Для кожного індикатора було складено опис відповідно до наступних 

параметрів: 

– назва індикатора; 

– номер індикатора відповідно до Методології збору даних для 

визначення ключових індикаторів ефективності «розумних» сталих міст ЄЕК 

ООН–МСЕ [103]; 

– область розвитку; 

– тема; 

– підтема (типологія, категорія); 

– тип (основний або додатковий); 

– тип (розумний, структурний або стійкий); 

– визначення / опис індикатора; 

– методологія розрахунку; 

– одиниця виміру; 

– довідкові документи для визначення індикатора. 

Також наведено обґрунтування, інтерпретацію та актуальність 

застосування кожного індикатора, зазначено джерела даних або відповідні бази 

даних для формування інформаційної бази та здійснення відповідних 

розрахунків. 

 

4.2.1. Індикатори області «Економіка» 

 

Першим кроком в процесі застосування індикаторів є оцінка певного 

міста. Цей крок можна порівняти з постановкою діагнозу пацієнту. Необхідно 

вивчити багато аспектів і зрозуміти місто в контексті його минулого розвитку 

та оточення. 

Для того, щоб міста могли легше збирати дані та забезпечувати 

послідовність визначення індикаторів, для кожного з них було розроблено 

опис, який містить обґрунтування вибору індикатора, інформацію щодо 
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інтерпретації індикатора, методику розрахунку індикатора, потенційні джерела 

даних. 

Ця методологія збору ключових індикаторів ефективності 

функціонування надає містам інформацію щодо збору даних або інформацію 

щодо ключових індикаторів ефективності (KІЕ) (key performance indicators – 

KPIs) для «розумних» сталих міст (РСМ) (smart sustainable cities – SSC). Цей 

набір KІЕ для РСМ був розроблений, щоб визначати критерії оцінювання 

чутливості та сталості міст, а також забезпечувати міста засобами самооцінки 

щодо Цілей сталого розвитку. 

В цілому нижче визначаються і пояснюються два типи індикаторів [30]: 

– основні індикатори можуть використовуватися всіма містами в 

глобальному масштабі. Вони будуть включені в основний текст міжнародного 

стандарту; 

– додаткові індикатори можуть використовуватися деякими містами 

в залежності від їх економічного потенціалу, зростання чисельності населення, 

географічного положення і т.д. Крім того, деякі додаткові індикатори дуже 

«розумні», і до них можуть звертатися «розумніші» міста. Ці індикатори 

є факультативними, особливо для самоаналізу, і мають бути включені в додаток 

до міжнародного стандарту, який не носить нормативного характеру. 

На рис. 4.6 представлена деталізація області «Економіка» за темами, 

підтемами та ключовими індикаторами ефективності «розумних» сталих міст. 

Виходячи з області, теми і типології, кожному індикатору присвоюється 

одиниця, яка вказує на те, яким чином він буде вимірюватися; визначення, 

в якому йдеться про те, що він описує; і номер. 

Область «Економіка» включає такі теми та підтеми: 

– ІКТ (підтеми: інфраструктура ІКТ; вода та санітарія; дренаж; 

постачання електроенергії; транспорт; державний сектор);  

– продуктивність (підтеми: інновації; зайнятість); 

– інфраструктура (підтеми: вода та санітарія; відходи; постачання 

електроенергії; транспорт; будівлі; міське планування). 
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Рисунок 4.6 – Деталізація області «Економіка» за темами, підтемами та 

ключовими індикаторами ефективності «розумних» сталих міст 
Джерело: розроблено автором за [141]. 
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Далі наведено опис ключових індикаторів ефективності розумних сталих 

міст області «Економіка», здійснено обґрунтування, інтерпретацію та 

актуальність застосування кожного індикатора. Зазначені джерела даних або 

відповідні бази даних для формування інформаційної бази для здійснення 

відповідних розрахунків (табл. 4.8–4.51) [30].  

Першою розкривається тема «ІКТ» області «Економіка», яка містить 

шість підтем: інфраструктура ІКТ; вода та санітарія; дренаж; постачання 

електроенергії; транспорт; державний сектор.  

Перша з підтем теми «ІКТ» – Інфраструктура ІКТ характеризується 

п’ятьма індикаторами: доступ домогосподарств до інтернету, фіксований 

широкосмуговий зв’язок, бездротовий широкосмуговий зв’язок, бездротове 

широкосмугове охоплення, наявність WIFI в громадських місцях. 

У табл. 4.5 представлено опис першого з п’яти ключових індикаторів 

ефективності «розумних» сталих міст області «Економіка», за темою IКT, підтемою 

(типологією) Інфраструктура IКT – «Доступ домогосподарств доІнтернету». 

Таблиця 4.5 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Економіка»/IКT/Інфраструктура IКT – Доступ домогосподарств до 

Інтернету  

Характеристика Опис 
Область Економіка 
Тема IКT 
Типологія (категорія) Інфраструктура IКT 
Назва показника Доступ домогосподарств до Інтернету 
№ індикатора EC: ICT: ICT: 1C 
Тип Основний 
Тип Розумний 
Визначення / опис Частка домогосподарств, які мають доступ до послуг Інтернет 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: Кількість домогосподарств з доступом до Інтернету 
Знаменник: Загальна кількість домогосподарств 
Помножити на на 100  

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Індикатор SDG 17.8.1: Частка приватних осіб, які користуються 

Інтернетом 
 

Цей індикатор демонструє доступ до інформаційного та технологічного 

зв’язку, оскільки зв’язок між регіонами та між країнами співвідноситься 

з економічним процвітанням, розвитком та зростанням. 
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Це, в свою чергу, підкреслює доступ мешканців міста до знань, даних, 

новин та комунікацій для використання в навчанні, освіті, дослідженнях, 

управлінні бізнесом, обміну думками тощо. 

Дані, які включають доступ будь-якого домогосподарства через 

фіксовану або мобільну мережу можуть бути зібрані в будь-який момент часу. 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути зібрані 

з місцевого відділу статистики або, можливо, потрібно буде екстраполювати за 

національними даними. 

Щорічні опитування домогосподарств можуть бути ще одним методом 

збору даних, щоб отримати відсоток домогосподарств з доступом до Інтернету.  

Дані також можуть збиратись у місцевих Інтернет-провайдерів та 

телекомунікаційних компаній. 

У табл. 4.6 надано опис ще одного ключового індикатора ефективності 

«розумних» сталих міст області «Економіка», за темою IКT, підтемою 

(типологією) Інфраструктура IКT – «Фіксований широкосмуговий зв’язок». 

Таблиця 4.6 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст за 

темою «Економіка»/IКT/Інфраструктура IКT – Фіксований широкосмуговий 

зв’язок 

Характеристика Опис 
Область Економіка 
Тема IКT 
Типологія (категорія) Інфраструктура IКT 
Назва показника Фіксований широкосмуговий зв’язок 
№ індикатора EC: ICT: ICT: 2C 
Тип Основний 
Тип Розумний 
Визначення / опис Частка домогосподарств з фіксованим (дротовим) 

широкосмуговим доступом 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: кількість домогосподарств з фіксованим 
широкосмуговим доступом  
Знаменник: загальна кількість домогосподарств 
Помножити на 100 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Індикатор SDG 17.6.2: Фіксоване підключення до 

широкосмугового Інтернету на 100 мешканців, за швидкістю 
Індикатор SDG 17.8.1: Частка осіб, які використовують Інтернет 
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Проникнення IКT в домогосподарства означає, що спілкування може 

здійснюватися декількома засобами, такими як Інтернет, кабель тощо. Більш 

високий рівень доступу означає, що більша частина населення має доступ до знань 

та комунікацій, а також технологій отримання та відправлення інформації (тобто 

мобільні телефони, комп’ютери, телебачення тощо). 

Фіксований (дротовий) широкосмуговий доступ стосується підписок для 

швидкого доступу до загальнодоступного Інтернету (TCP / IP-з’єднання). 

Швидкісний доступ визначається як швидкість потоку, що дорівнює або 

перевищує 256 Кбіт / с. 

Фіксована (дротова) широкосмугова послуга включає в себе 

широкосмугову передачу даних через кабельний модем, DSL, волоконно-

оптичні та інші фіксовані (дротові) широкосмугові технології (такі як локальна 

мережа Ethernet та зв’язок з широкосмуговою лінією (BPL)). 

Абоненти до мобільної мережі не включені.  

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути зібрані 

з місцевого відділу статистики або, можливо, потрібно буде екстраполювати за 

національними даними. 

Дані також можуть бути отримані від місцевих Інтернет-провайдерів та 

телекомунікаційних компаній. 

Опис третього з ключових індикаторів ефективності «розумних» сталих 

міст за областю «Економіка», темою IКT, підтемою (типологією) 

Інфраструктура IКT – «Бездротовий широкосмуговий зв’язок» наведено 

у табл. 4.7. 

Цей індикатор показує рівень розвитку технологій зв’язку, доступний для 

населення. Це, в свою чергу, вказує на широту застосування новітніх 

технологій зв’язку та сполучення.  

Бездротові широкосмугові підписки включають бездротовий 

широкосмуговий доступ через супутник, широкосмуговий наземний фіксований 

бездротовий доступ та підключення мобільного стільникового зв’язку.  
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Таблиця 4.7 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст за 

темою «Економіка»/IКT/Інфраструктура IКT – Бездротовий широкосмуговий зв’язок 

Характеристика Опис 
Область Економіка 
Тема IКT 
Типологія (категорія) Інфраструктура IКT 
Назва показника Бездротовий широкосмуговий зв’язок 
№ індикатора EC: ICT: ICT: 3C 
Тип Основний 
Тип Розумний 
Визначення / опис Бездротові підключення до широко-смугового доступу на 100 000 

жителів 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: Кількість підключень до бездротової широкосмугової 
мережі. Знаменник: 1/100 тис. населення міста 

Одиниця виміру Кількість / 100 000 жителів 
Довідкові документи  Індикатор SDG 17.8.1: Частка осіб, які використовують Інтернет 

Індикатор SDG 9.C.1: Відсоток населення, охопленого мобільною 
мережею, за технологією 
Індикатор SDG 5.B.1: Частка осіб, які володіють мобільним 
телефоном, за статтю 

 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути зібрані 

з місцевого відділу статистики або, можливо, потрібно буде екстраполювати за 

національними даними. 

Дані також можуть збиратись у місцевих Інтернет-провайдерів та 

телекомунікаційних компаній. 

У табл. 4.8 представлено опис четвертого з ключових індикаторів 

ефективності «розумних» сталих міст за областю «Економіка», темою IКT, 

підтемою (типологією) Інфраструктура IКT – «Бездротове широкосмугове 

охоплення». 

Міські послуги у багатьох випадках доступні через мобільні додатки. Для 

ефективного використання цих програм необхідні високошвидкісні можливості 

мобільного Інтернету. Покриття високошвидкісного мобільного Інтернету від 

провайдерів є ключовим елементом для забезпечення цих можливостей. 

100% покриття міста повинно здійснюватися, принаймні, у мережі 3G. 

Зростаюча тенденція та вищі значення вважаються позитивними. 
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Таблиця 4.8 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Економіка»/IКT/Інфраструктура IКT – Бездротове широкосмугове 

охоплення  

Характеристика Опис 
Область Економіка 
Тема IКT 
Типологія (категорія) Інфраструктура IКT 
Назва показника Бездротове широкосмугове охоплення 
№ індикатора EC: ICT: ICT: 4C 
Тип Основний 
Тип Розумний 
Визначення / опис Частка міста, що покривається бездротовим широкосмуговим 

доступом (за технологією) 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: Площа міста, що охоплюється мобільними сервісами (км2) 

Знаменник: Загальна площа міста (км2) 
Кожна послуга повинна бути представлена окремо 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Індикатор SDG 17.8.1: Частка осіб, які використовують Інтернет 

Індикатор SDG 9.C.1: Відсоток населення, охопленого мобільною 
мережею, за технологією 
Індикатор SDG 5.B.1: Частка осіб, які володіють мобільним 
телефоном, за статтю 

 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути отримані від 

місцевих постачальників послуг мобільного зв’язку. 

Опис останнього – п’ятого з ключових індикаторів ефективності 

«розумних» сталих міст за областю «Економіка», темою IКT, підтемою 

(типологією) Інфраструктура IКT – «Наявність WIFI в громадських місцях» 

наведено у табл. 4.9. 

У кількох мегаполісах встановлені точки доступу Wi-Fi у громадських 

місцях, завдяки чому користувачі, які подорожують, та їхні громадяни мають 

доступ до Інтернету за невелику вартість або безкоштовно. 

Такі дії сприяють використанню електронних послуг без тягаря 

мережевих витрат. 

Містам слід повідомляти лише ті зони WIFI, що експлуатуються містом 

(або від імені міста), та які є безкоштовними. 
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Таблиця 4.9 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст за 

темою «Економіка»/IКT/Інфраструктура IКT – Наявність WIFI в громадських місцях 

Характеристика Опис 
Область Економіка 
Тема IКT 
Типологія (категорія) Інфраструктура IКT 
Назва показника Наявність WIFI в громадських місцях 
№ індикатора EC: ICT: ICT: 5C 
Тип Додатковий 
Тип Розумний 
Визначення / опис Кількість (публічних) точок доступу Wi-Fi у місті 
Методологія Розраховується: 

Загальна кількість точок доступу WIFI наданих міською 
адміністрацією (крім комерційних організацій) 

Одиниця виміру Кількість 
Довідкові документи  Ціль SDG 9.С: значно збільшити доступ до інформаційних та 

комунікаційних технологій та прагнути забезпечити універсальний 
та доступний доступ до Інтернету в найменш розвинених країнах 
до 2020 року 

 
Джерела даних / відповідні бази даних. Інформація може бути отримана з 

наступних джерел: 

– інформаційні точки Wi-Fi, туристичні агентства, постачальники послуг 

Wi-Fi та ін. 

– міська адміністрація або державна служба статистики.  

– статистика постачальника послуг WIFI; 

– бази даних. 

Далі наведено опис ключових індикаторів ефективності «розумних» сталих 

міст другої підтеми (типології) теми IКT області «Економіка» – «Вода та 

санітарія» (табл. 4.10–4.11). Дана підтема характеризується двома індикаторами: 

«розумні» лічильники води, моніторинг водопостачання, контрольованого ІКТ. 

Опис першого з ключових індикаторів ефективності «розумних» сталих 

міст за областю «Економіка», темою IКT, підтемою (типологією) Вода та 

санітарія – ««Розумні» лічильники води» надано у табл. 4.10. 

Вода стає все більш дефіцитним товаром, і багато міст розташовані 

в районах, де існує дефіцит води. Майбутні тенденції також вказують на те, що 

ця проблема збережеться. 
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Таблиця 4.10 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Економіка»/IКT/Вода та санітарія – «Розумні» лічильники води 

Характеристика Опис 
Область Економіка 
Тема IКT 
Типологія (категорія) Вода та санітарія 
Назва показника «Розумні» лічильники води 
№ індикатора EC: ICT: WS: 1C 
Тип Основний 
Тип Розумний 
Визначення / опис Відсоток впровадження інтегрованих лічильників води 
Методологія Розраховується: 

Чисельник:кількість встановлених інтелектуальних лічильників 
води Знаменник: загальна кількість встановлених лічильників води 
Помножити на 100 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Ціль SDG 6.4: до 2030 року суттєво підвищити ефективність 

водокористування у всіх секторах та забезпечить стабільне 
вилучення та постачання прісної води для подолання дефіциту 
води та суттєвого зменшення кількості людей, що страждають на 
дефіцит води 
Індикатор SDG 6.4.1: Зміна ефективності використання води з 
часом 

 
Збереження водних ресурсів є запорукою довготривалої стабільності міст, 

а використання інтегрованих лічильників води дозволяє забезпечити кращий 

моніторинг моделей водоспоживання. 

«Розумний» лічильник води – це електронний пристрій, який забезпечує 

вимірювання споживання води в режимі реального часу та передає ці 

вимірювання постачальникам та споживачам водопостачання. Ці виміри 

можуть бути ефективними в деяких програмах збереження (таких як виявлення 

витоків) та надання інформації клієнтам про їх споживчі звички.  

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути отримані 

від місцевих організацій з водопостачання. 

У табл. 4.11 представлено опис другого з ключових індикаторів 

ефективності «розумних» сталих міст за областю «Економіка», темою IКT, 

підтемою (типологією) Вода та санітарія – «Моніторинг водопостачання, 

контрольованого ІКТ».  
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Таблиця 4.11 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Економіка»/IКT/Вода та санітарія – Моніторинг водопостачання, 

контрольованого ІКТ 

Характеристика Опис 
Область Економіка 
Тема IКT 
Типологія (категорія) Вода та санітарія 
Назва показника Моніторинг водопостачання, контрольованого ІКТ 
№ індикатора EC: ICT: WS: 2A 
Тип Додатковий 
Тип Розумний 
Визначення / опис Відсоток системи розподілу води, що контролюється ІКТ 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: Довжина системи водопос-тачання, що контролюється 
ІКТ (км)  
Знаменник: Загальна довжина системи водопостачання (км)  
Помножити на 100 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Ціль SDG 6.4: до 2030 року суттєво підвищити ефективність 

водокористування у всіх секторах та забезпечити стабільне 
вилучення та постачання прісної води для подолання дефіциту 
води та суттєвого зменшення кількості людей, що страждають на 
дефіцит води 
Індикатор SDG 6.4.1: Зміна ефективності використання води з 
часом 

 

Місто повинно повідомити про те, що SCADA (система контролю та 

збору даних) (або подібна система) була впроваджена для покриття системи 

водопостачання. 

Система може включати в себе наступні функції: 

– центральний центр контролю; 

– датчики рівня, які відстежують рівень води в резервуарах; 

– датчики тиску в трубах, що забезпечують прокачування води та 

ефективний потік; 

– витратоміри, які вимірюють фактичну подачу води; 

– клапани, що підтримують тиск, а також поступово відкриваються та 

закриваються, щоб регулювати швидкість потоку води. 

Як показано, управління за допомогою ІКТ є ключовим фактором 

у підвищенні ефективності системи водопостачання та ефективного 

інструменту визначення ділянок втрати води. 
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Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути отримані 

від місцевих організацій з водопостачання . 

Далі наведено опис ключового індикатора ефективності «розумних» сталих 

міст третьої підтеми теми IКT області «Економіка» – підтеми Дренаж – індикатор 

«Моніторинг систем дренажу/стічних вод, контрольованих ІКТ» (табл. 4.12). 

Таблиця 4.12 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Економіка»/IКT/Дренаж – Моніторинг систем дренажу/стічних вод, 

контрольованих ІКТ 

Характеристика Опис 
Область Економіка 
Тема IКT 
Типологія (категорія) Дренаж 
Назва показника Моніторинг систем дренажу/стічних вод, контрольованих ІКТ 
№ індикатора EC: ICT: D: 1A 
Тип Додатковий 
Тип Розумний 
Визначення / опис Відсоток дренажної / дощової води, що контролюється ІКТ 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: Довжина системи, що контролюється ІКТ (км)  
Знаменник: Загальна довжина загальної системи (км) 
Помножити на 100 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Ціль SDG 6.2: до 2030 року досягти доступу до адекватної та 

справедливої санітарії та гігієни для всіх та припинити відкриту 
дефекацію, приділяючи особливу увагу потребам жінок, дівчат та 
осіб, які перебувають у вразливих ситуаціях 

 

Оптимальні методи керування в міських дренажних мережах 

допомагають генерувати стратегії управління заздалегідь, спираючись на 

поточні та минулі індикатори телеметричної системи, щоб мінімізувати 

затоплення та контроль за переповненням каналізації.  

Контроль міської дренажної системи в реальному часі може бути 

локальним або глобальним. Коли застосовується локальний контроль, прилади 

регулювання потоку використовують лише виміри, взяті в її конкретному місці. 

Незважаючи на те, що ця структура управління застосовується у багатьох 

великих містах з об’єднаною каналізаційною мережею та складною мережею 

елементів та датчиків, це не може бути найефективнішою альтернативою. І 
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навпаки, глобальний контроль, найімовірніше, максимально використовуватиме 

потужність інфраструктури та всю наявну інформацію про датчик.  

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути отримані 

від місцевих комунальних підприємств, які контролюють водовідведення. 

Далі представлено опис ключових індикаторів ефективності «розумних» 

сталих міст четвертої підтеми теми IКT області «Економіка» – підтеми 

(типології) «Постачання електроенергії» (табл. 4.13–4.15). Дана підтема 

характеризується трьома індикаторами: «розумні» електричні лічильники; 

моніторинг електропостачання, контрольованого ІКТ; можливості реагування 

на попит на електроенергію. 

Опис першого з ключових індикаторів ефективності «розумних» сталих 

міст за областю «Економіка», темою IКT, підтемою (типологією) Постачання 

електроенергії – ««Розумні» електричні лічильники» надано у табл. 4.13. 

Таблиця 4.13 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Економіка»/IКT/Постачання електроенергії – «Розумні» електричні 

лічильники 

Характеристика Опис 
Область Економіка 
Тема IКT 
Типологія (категорія) Постачання електроенергії 
Назва показника «Розумні» електричні лічильники 
№ індикатора EC: ICT: ES: 1C 
Тип Основний 
Тип Розумний 
Визначення / опис Відсоток впровадження «розумних» лічильників електроенергії 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: кількість встановлених «розумних» лічильників 
електроенергії.  
Знаменник: загальна кількість встановлених лічильників 
електроенергії. 
Помножити на 100 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Ціль SDG 7.3: До 2030 року подвійне глобальне підвищення рівня 

енергоефективності 
 

Впровадження інтелектуальних вимірювальних приладів дозволяє 

здійснювати безпосереднє та реальне вимірювання навантаження на 
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електричну мережу. Дані в режимі реального часу можуть забезпечувати більш 

повне формування цін на електроенергію в реальному часі та впровадження 

інструментів управління споживанням енергії та піковим попитом. 

«Розумний» електричний лічильник – це електронний пристрій, який 

забезпечує вимірювання в реальному часі, пов’язане зі споживанням 

електроенергії, та передає ці виміри безпосередньо постачальникам та 

споживачам електроенергії. Ці виміри можуть бути ефективними в деяких 

програмах збереження, таких як управління попитом та надання інформації 

клієнтам про їх споживчі звички.  

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути зібрані через 

місцеве електроустаткування та постачальників електроенергії. 

Опис другого з ключових індикаторів ефективності «розумних» сталих 

міст за областю «Економіка», темою IКT, підтемою (типологією) Постачання 

електроенергії – «Моніторинг електропостачання, контрольованого ІКТ» 

надано у табл. 4.14. 

Місто повинно повідомити про те, що система SCADA (система 

контролю та збору даних чи аналогічна система) була впроваджена для системи 

електропостачання. 

Таблиця 4.14 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Економіка»/IКT/Постачання електроенергії – Моніторинг 

електропостачання, контрольованого ІКТ 

Характеристика Опис 
Область Економіка 
Тема IКT 
Типологія (категорія) Постачання електроенергії 
Назва показника Моніторинг електропостачання, контрольованого ІКТ 
№ індикатора EC: ICT: ES: 2A 
Тип Додатковий 
Тип Розумний 
Визначення / опис Відсоток електроенергії, що контролюється ІКТ 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: Довжина системи, що контролюється ІКТ (км)  
Знаменник: Загальна довжина системи (км)  
Помножити на 100 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Ціль SDG 7.3: До 2030 року подвійне глобальне підвищення рівня 

енергоефективності 
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Сучасні системи SCADA (система контролю та збору даних чи аналогічна 

система) замінюють ручну роботу для виконання завдань електричного 

розподілу та ручних процесів у системах розподілу з автоматизованим 

обладнанням.  

SCADA максимально підвищує ефективність систем розподілу 

електроенергії, надаючи таким функціям, як перегляди в режимі реального 

часу, операції, тренування та ведення журналів, підтримка бажаних напруг, 

струмів та коефіцієнтів потужності, генерація тривог і т. д. 

SCADA здійснює автоматичний моніторинг, захист та контроль різного 

устаткування в розподільчих системах за допомогою інтелектуальних 

електронних пристроїв (або RTU). Вона відновлює службу живлення в умовах 

несправності, а також підтримує бажані умови експлуатації. Тому SCADA 

контролює всю електричну систему розподілу.  

Основні функції SCADA можна розділити на наступні типи: 

– контроль підстанцій; 

– регулятор подачі; 

– керування навантаженням кінцевого користувача. 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути зібрані через 

місцеве електроустаткування та постачальників електроенергії. 

У табл. 4.15 представлено опис останнього третього з ключових 

індикаторів ефективності «розумних» сталих міст за областю «Економіка», 

темою IКT, підтемою (типологією) Постачання електроенергії – «Можливості 

реагування на попит на електроенергію».  

Відповідність вимогам дає можливість споживачам відігравати важливу 

роль у роботі електромережі, скорочуючи або зміщуючи споживання 

електроенергії у пікові періоди у відповідь на тарифні ставки за часом або інші 

форми фінансових стимулів. Програми реагування на попит використовуються 

деякими операторами електричної системи як варіанти ресурсів для 

балансування попиту та пропозиції. 
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Таблиця 4.15 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Економіка»/IКT/Постачання електроенергії – Можливості 

реагування на попит на електроенергію 

Характеристика Опис 
Область Економіка 
Тема IКT 
Типологія (категорія) Постачання електроенергії 
Назва показника Можливості реагування на попит на електроенергію 
№ індикатора  
Тип Додатковий 
Тип Розумний 
Визначення / опис Відсоток споживачів електроенергії з можливостями реагування 

на попит 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: Кількість споживачів електроенергії з можливостями 
реагування на попит.  
Знаменник: загальна кількість споживачів електроенергії 
Помножити на 100 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Ціль SDG 7.3: До 2030 року подвійне глобальне підвищення рівня 

енергоефективності 
 

Відповідь на запити визначається як «зміни в споживанні електроенергії 

ресурсами попиту в їх звичайних моделях споживання у відповідь на зміни цін на 

електроенергію або на стимулюючі платежі, спрямовані на зменшення споживання 

електроенергії в часи високих оптових ринкових цін або коли надійність системи 

ставиться під загрозу». 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути зібрані через 

місцеве електроустаткування та постачальників електроенергії. 

Далі представлено опис ключових індикаторів ефективності «розумних» 

сталих міст п’ятої підтеми теми IКT області «Економіка» – підтеми (типології) 

«Транспорт» (табл. 4.16–4.18). Дана підтема характеризується також трьома 

індикаторами: динамічна інформація щодо громадського транспорту, 

моніторинг руху, «розумне» регулювання перехресть. 

У табл. 4.16 надано опис першого з ключових індикаторів ефективності 

«розумних» сталих міст за областю «Економіка», темою IКT, підтемою 

(типологією) Транспорт – «Динамічна інформація щодо громадського транспорту». 
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Таблиця 4.16 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст за 

темою «Економіка»/IКT/Транспорт – Динамічна інформація щодо громадського 

транспорту 

Характеристика Опис 
Область Економіка 
Тема IКT 
Типологія (категорія) Транспорт 
Назва показника Динамічна інформація щодо громадського транспорту 
№ індикатора EC: ICT: T: 1C 
Тип Основний 
Тип Розумний 
Визначення / опис Відсоток міських зупинок громадського транспорту, для яких 

інформація про мандрівників доступна для громадськості в режимі 
реального часу 

Методологія Розраховується: 
Чисельник: кількість зупинок і станцій з наявною динамічною 
інформацією.  
Знаменник: загальна кількість зупинок і станцій  
Помножити на 100 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Ціль SDG 11.2 : до 2030 року забезпечити доступ до безпечних, 

доступних, доступних і стабільних транспортних систем для всіх, 
підвищення безпеки дорожнього руху, зокрема, шляхом розширення 
громадського транспорту, приділяючи особливу увагу потребам тих, 
хто знаходиться у вразливих ситуаціях, жінкам, дітям, особам з 
інвалідністю та літнім людям 

 

Перевантаження міських вулиць стає однією з основних проблем 

у багатьох світових містах, і міста вкладають кошти в громадський транспорт 

як в один з найбільш ефективних способів переміщення людей в місті. Надання 

інформації про стан системи разом із часом прибуття (тобто динамічною 

інформацією) буде сприяти зменшенню навантаження. 

Інформація, що наведена на кожній зупинці, повинна містити принаймні 

час прибуття наступного транспортного засобу. Інформація може бути надана 

на самій зупинці через екрани або через інші електронні засоби, такі як 

офіційний веб-сайт або мобільна програма. 

Інформація повинна бути динамічною, щоб вона була поточною та 

регулярно оновлюватися, а не просто публікуватися як статичний графік.  

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути зібрані від 

місцевої влади та транспортних підприємств, які обслуговують місто. 
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У табл. 4.17 представлено опис другого з ключових індикаторів 

ефективності «розумних» сталих міст за областю «Економіка», темою IКT, 

підтемою (типологією) Транспорт – «Моніторинг руху». 

Таблиця 4.17 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Економіка»/IКT/Транспорт – Моніторинг руху 

Характеристика Опис 
Область Економіка 
Тема IКT 
Типологія (категорія) Транспорт 
Назва показника Моніторинг руху 
№ індикатора EC: ICT: T: 2C 
Тип Основний 
Тип Розумний 
Визначення / опис Відсоток головних вулиць, що контролюються ІКТ 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: Довжина головних вулиць, що контролюються ІКТ (км)  
Знаменник: Загальна довжина головних вулиць (км)  
Помножити на 100 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Ціль SDG 11.2: до 2030 року забезпечити доступ до безпечних, 

доступних, доступних і стабільних транспортних систем для всіх, 
підвищення безпеки дорожнього руху, зокрема, шляхом розширення 
громадського транспорту, приділяючи особливу увагу потребам тих, 
хто знаходиться у вразливих ситуаціях, жінкам, дітям, особам з 
інвалідністю та літнім людям 

 

Моніторинг основних вулиць можна використовувати для більш 

ефективного управління навантаженням та рухом транспорту. Моніторинг 

можна проводити, використовуючи дорожні датчики або камери (або їх 

комбінацію). Міста повинні моніторити тільки великі вулиці та шосе. 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути зібрані 

з місцевих або національних транспортних та дорожніх організацій . 

Опис останнього, третього з ключових індикаторів ефективності 

«розумних» сталих міст за областю «Економіка», темою IКT, підтемою 

(типологією) Транспорт – ««Розумне» регулювання перехресть» наведено у 

табл. 4.18. 

Використання адаптивного контролю руху або визначення пріоритетів на 

перехрестях дозволить сигналам дорожнього руху відповідати моделям руху. 
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Таблиця 4.18 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Економіка»/IКT/Транспорт – «Розумне» регулювання перехресть 

Характеристика Опис 
Область Економіка 
Тема IКT 
Типологія (категорія) Транспорт 
Назва показника «Розумне» регулювання перехресть 
№ індикатора EC: ICT: T: 3A 
Тип Додатковий 
Тип Розумний 
Визначення / опис Відсоток перехресть з регулюванням за допомогою адаптивного 

контролю руху або заходів щодо визначення пріоритетів 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: кількість перехресть з адаптивним управлінням рухом. 
Знаменник: загальна кількість перехресть, контрольованих 
світлофорами Помножити на 100 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Ціль SDG 11.2: до 2030 року забезпечити доступ до безпечних, 

доступних, доступних і стабільних транспортних систем для всіх, 
підвищення безпеки дорожнього руху, зокрема, шляхом розширення 
громадського транспорту, приділяючи особливу увагу потребам тих, 
хто знаходиться у вразливих ситуаціях, жінкам, дітям, особам з 
інвалідністю та літнім людям 

 

Адаптивне управління рухом або визначення пріоритетів включають 

в себе такі заходи, як вбудовані датчики дорожнього руху, які змінюють сигнали 

на основі фактичного потоку транспортних засобів або інших аналогічних 

датчиків, які забезпечують таку ж функцію. Це призводить до зменшення часу 

простою автомобілів на перехрестях та кращого руху транспорту.  

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути отримані від 

місцевих або національних транспортних організацій . 

Далі представлено опис ключових індикаторів ефективності «розумних» 

сталих міст шостої підтеми теми IКT області «Економіка» – підтеми (типології) 

«Державний сектор» (табл. 4.19–4.21). Дана підтема характеризується також 

трьома індикаторами, а саме: відкриті дані, електронний уряд, електронна 

закупівля у державному секторі. 

У табл. 4.19 надано опис першого з ключових індикаторів ефективності 

«розумних» сталих міст за областю «Економіка», темою IКT, підтемою 

(типологією) Державний сектор – «Відкрити дані». 
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Таблиця 4.19 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Економіка»/IКT/Державний сектор – Відкрити дані 

Характеристика Опис 
Область Економіка 
Тема IКT 
Типологія (категорія) Державний сектор 
Назва показника Відкрити дані 
№ індикатора EC: ICT: PS: 1A 
Тип Додатковий 
Тип Розумний 
Визначення / опис Відсоток і кількість опублікованих відкритих наборів даних 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: загальна кількість опублікованих відкритих наборів даних. 
Знаменник: загальна кількість наборів даних 
Помножити на 100 

Одиниця виміру Відсоток і кількість 
Довідкові документи  Ціль SDG 16.6: Розробити ефективні, відповідальні та прозорі 

інституції на всіх рівнях 
Ціль SDG 16.7: Забезпечити чутливе, всеосяжне, заохочувальне та 
репрезентативне рішення на всіх рівнях 

 

Відкриті дані можуть надати багато переваг містам та його мешканцям. 

Відкриті дані державної інформації, можуть сприяти прозорості та підзвітності 

уряду, та участі громадськості в уряді. Відкриті Дані можуть розглядатися як 

структуровані дані, які є машинозчитуваними. 

Існує також перевага, яку можна отримати, відкриваючи дані державних 

установ для громадськості, з тим, щоб забезпечити економічне зростання за 

допомогою технологічних інновацій приватного сектору. Це також сприятиме 

розвитку нових програм та послуг для мешканців.  

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можна збирати через 

муніципальні відділи ІКТ. 

Опис другого з ключових індикаторів ефективності «розумних» сталих 

міст за областю «Економіка», темою IКT, підтемою (типологією) Державний 

сектор – «Електронний уряд» представлено у табл. 4.20. 

Електронний уряд спрямований на покращення відносин між людьми та 

їхнім урядом за допомогою передових електронних та мобільних послуг. Він 

спрямований на те, щоб зробити публічні послуги більш ефективними, 

доступними та чутливими до потреб людей. Він також має на меті збільшити 
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участь у прийнятті рішень та зробити громадські інституції більш прозорими та 

відповідальними. 

Таблиця 4.20 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Економіка»/IКT/Державний сектор – Електронний уряд 

Характеристика Опис 
Область Економіка 
Тема IКT 
Типологія (категорія) Державний сектор 
Назва показника Електронний уряд 
№ індикатора EC: ICT: PS: 2A 
Тип Додатковий 
Тип Розумний 
Визначення / опис Кількість публічних послуг, що надаються електронними засобами 
Методологія Розраховується: 

Кількість публічних послуг, доступних через онлайн-службу 
Одиниця виміру Одиниць 
Довідкові документи  Ціль SDG 16.6: Розробити ефективні, відповідальні та прозорі 

інституції на всіх рівнях 
Ціль SDG 16.7 Забезпечити адаптивне, всеосяжне, заохочувальне 
та репрезентативне рішення на всіх рівнях 

 

Генеральна Асамблея ООН визнала роль інформаційно-комунікаційних 

технологій у сприянні сталого розвитку та підтримці державної політики та 

наданні послуг. Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй також 

спеціально підтвердила «потенціал електронного уряду у сприянні прозорості, 

підзвітності, ефективності та залученню громадян до надання державних послуг». 

Крім того, країни ОЕСР підтримують ідею, що електронне керування 

може допомогти підвищити ефективність уряду та покращити онлайн-доступ 

до інформації та якості послуг. 

Цей індикатор зосереджений на кількості доступних послуг і може 

включати веб-сайти, мобільні додатки, текстові повідомлення тощо. Зростаюча 

тенденція та вищі значення індикатора вважаються позитивними, коли це 

відповідає стратегії міста. 

Розміщення закупівельних операцій (пропозицій, рахунків-фактур, 

платежів) на електронних платформах може сприяти ефективності державних 

операцій та дозволити більш широкій базі постачальників отримати доступ до 

потенційного державного бізнесу. 
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Міста повинні враховувати всі транзакції, що відбуваються під час 

процесу закупівель, за допомогою різних методів, таких як веб-сайти, веб-

портали, мобільні додатки тощо. 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути отримані від 

органів місцевої влади та з веб-сайтів. Інформація також доступна через Індекс 

розвитку ООН в галузі електронного врядування: https:// 

publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/Overview/-E-Government 

У табл. 4.21 наведено опис останнього третього з ключових індикаторів 

ефективності «розумних» сталих міст за областю «Економіка», темою IКT 

(підтемою Державний сектор) – «Електронна закупівля у державному секторі». 

Таблиця 4.21 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Економіка»/IКT/Державний сектор – Електронна закупівля 

у державному секторі 

Характеристика Опис 
Область Економіка 
Тема IКT 
Типологія (категорія) Державний сектор 
Назва показника Електронна закупівля у державному секторі 
№ індикатора EC: ICT: PS: 3A 
Тип Додатковий 
Тип Розумний 
Визначення / опис Відсоток закупівель у державному секторі, які проводяться в 

електронному вигляді 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: Кількість проведених закупівель державного сектору в 
електронному вигляді. 
 Знаменник: загальна кількість закупівель державного сектору 
Помножити на 100 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Ціль SDG 16.6: Розробити ефективні, відповідальні та прозорі 

інституції на всіх рівнях 
Ціль SDG 16.7: Забезпечити чутливе, всеосяжне, заохочувальне та 
репрезентативне рішення на всіх рівнях 

 

Міста, які почали надавати певні послуги на 100% електронній основі, 

можуть використовувати це як основу для звітування. 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можна отримати з міських 

департаментів що займаються проведенням закупівель та відділах 

інформаційних технологій. 
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Після теми «ІКТ» в області «Економіка» розкривається тема 

«Продуктивність». Дана тема містить дві підтеми: Інновації та Зайнятість. 

У табл. 4.22–4.24 наведено опис ключових індикаторів ефективності 

«розумних» сталих міст першої підтеми теми Продуктивність області 

«Економіка» – підтеми (типології) «Інновації». Зазначена підтема 

характеризується трьома індикаторами: витрати на НДДКР, патенти, малі та 

середні підприємства. 

У табл. 4.22 надано опис першого з ключових індикаторів ефективності 

«розумних» сталих міст за областю «Економіка», темою Продуктивність, 

підтемою (типологією) Інновації – «Витрати на НДДКР». 

Таблиця 4.22 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Економіка»/Продуктивність/Інновації – Витрати на НДДКР 

Характеристика Опис 
Область Економіка 
Тема Продуктивність 
Типологія (категорія) Інновації 
Назва показника Витрати на НДДКР 
№ індикатора EC: P: IN: 1C 
Тип Основний 
Тип Структурні 
Визначення / опис Витрати на дослідження та розробку у відсотках від бюджету міста 
Методологія Розраховується:  

Чисельник: витрати на НДДКР (дол. США)  
Знаменник: бюджет міста (дол. США)  
Помножити на 100 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Індикатор SDG 9.5.1: Витрати на дослідження та розробки у 

відсотках від ВВП 
 

НДДКР визначається як науково-дослідна діяльність у галузі природничих 

та технічних наук; соціальні та гуманітарні науки та інші міжвідомчі дисципліни. 

Це включає будь-яку творчу систематичну діяльність, спрямовану на збільшення 

обсягу знань, включаючи знання про людину, культуру та суспільство, та 

використання цих знань для розробки нових програм. 

До науково-дослідних розробок також входять фундаментальні 

дослідження, прикладні дослідження в таких галузях, як сільське господарство, 
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медицина, промислова хімія, а також дослідно-конструкторські роботи, що 

ведуть до нових пристроїв, продуктів або процесів. 

Посібник Frascati визначає НДДКР як «творчу роботу, яка здійснюється 

на систематичній основі, для того, щоб збільшити запас знань (включаючи 

знання про людину, культуру та суспільство) та використання цього знання для 

розробки нових програм». 

Методологія збору даних для цього індикатора може бути адаптована 

з посібника Frascati (міжнародно визнана методологія збору статистики НДДКР).  

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можна отримати з міських 

департаментів економіки та бізнес-асоціацій. 

Опис другого з ключових індикаторів ефективності «розумних» сталих 

міст за областю «Економіка», темою Продуктивність, підтемою (типологією) 

Інновації – «Патенти» наведено в табл. 4.23. 

Таблиця 4.23 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Економіка»/Продуктивність/Інновації – Патенти 

Характеристика Опис 
Область Економіка 
Тема Продуктивність 
Типологія (категорія) Інновації 
Назва показника Патенти 
№ індикатора EC: P: IN: 2C 
Тип Основний 
Тип Структурні 
Визначення / опис Кількість нових патентів на 100 000 жителів на рік 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: Загальна кількість нових патентів, виданих резидентам 
та організаціям міста 
Знаменник: 1/100 тис. населення міста 

Одиниця виміру Кількість / 100 000 жителів 
Довідкові документи  Ціль SDG 9B: Підтримка розвитку вітчизняних технологій, 

досліджень та інновацій у країнах, що розвиваються, в тому числі 
шляхом забезпечення сприятливого політичного середовища для, 
зокрема, диверсифікації промисловості та доданої вартості товарів 

 

Патенти демонструють ефективність країни у напрямі перетворення 

досліджень на продукти, які можуть додавати цінність для кінцевих 

користувачів. Здорова патентна діяльність розвиває науку і вказує на 
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економічну міць міста. Патенти дозволяють винахідникам отримувати 

прибуток у фінансовому відношенні та допомагають підприємцям та науковцям 

розвиватися в їх галузі шляхом обміну інформацією. Патенти видаються 

національними та міжнародними патентними організаціями. 

Зростаюча тенденція та вищі значення індикатора вважаються 

позитивними і можуть свідчити про інноваційне міське середовище.  

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можна зібрати через такі 

організації, як ВОІВ (Всесвітня організація інтелектуальної власності) та 

національні патентні організації. 

Опис останнього, третього з ключових індикаторів ефективності 

«розумних» сталих міст за областю «Економіка», темою Продуктивність, 

підтемою (типологією) Інновації – «Малі та середні підприємства» наведено 

в табл. 4.24. 

Таблиця 4.24 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст за 

темою «Економіка»/Продуктивність/Інновації – Малі та середні підприємства 

Характеристика Опис 
Область Економіка 
Тема Продуктивність 
Типологія (категорія) Інновації 
Назва показника Малі та середні підприємства 
№ індикатора EC: P: IN: 3A 
Тип Додатковий 
Тип Структурні 
Визначення / опис Відсоток малих та середніх підприємств (МСП) 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: Кількість малих і середніх підприємств  
Знаменник: Загальна кількість підприємств  
Помножити на 100 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Індикатор SDG 9.3.1: Відсоток дрібних галузей із загальною 

доданою вартістю промисловості 
 

Організації, такі як Європейська комісія, Азіатський банк розвитку та 

Світовий банк, вважають МСП важливими для забезпечення економічного 

зростання, створення робочих місць, інновацій, конкуренції та соціальної 

інтеграції. 
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Малі та середні підприємства (МСП) є нефінансовими, незалежними 

фірмами, на які наймається менше певної кількості працівників. Ця кількість 

відрізняється залежно від країни. Найбільш частою верхньою межею, що 

позначає МСП, є 250 працівників, як і в Європейському Союзі. Проте деякі 

країни встановлюють ліміт на 200 працівників, тоді як Сполучені Штати 

розглядають МСП, що включають фірми з менш ніж 500 працівниками. 

Малі фірми, як правило, мають менше 50 працівників, 

а мікропідприємства – не більше 10, а в деяких випадках – 5 працівників. 

Для цього індикатора міста повинні звітувати про фірми з кількістю до 

250 працівників. 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути зібрані за 

допомогою місцевої, регіональної чи національної організації з реєстрації 

бізнесу або з місцевого відділу статистики. 

Далі представлено опис ключових індикаторів ефективності «розумних» 

сталих міст другої підтеми теми Продуктивність області «Економіка» – підтеми 

(типології) «Зайнятість» (табл. 4.25–4.28). Дана підтема характеризується 

чотирьма індикаторами: рівень безробіття, рівень безробіття серед молоді, 

зайнятість у туризмі, зайнятість у сфері ІКТ. 

У табл. 4.25 надано опис першого з ключових індикаторів ефективності 

«розумних» сталих міст за областю «Економіка», темою Продуктивність, 

підтемою (типологією) Зайнятість – «Рівень безробіття». 

Безробіття є мірою економічного здоров’я. Зростаючий рівень безробіття – 

це слабка економіка з повільним зростанням та низькими витратами. 

Центральні банки часто встановлюють національні цілі. Наприклад, в Північній 

Америці рівень безробіття 5-7% був би неприйнятним для Японії, де 3% є 

нормою; і буде нереалістично оптимістичним для Греції, яка має рівень 

безробіття 23%. 

Термін «безробітний» включає всіх осіб працездатного віку, які: 

а) без роботи протягом контрольного періоду, тобто робота не 

оплачувалась; 
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б) наразі готові для роботи, тобто були доступні для платної роботи або 

самозайнятості протягом контрольного періоду;  

в) шукали роботу, тобто конкретні кроки були вжиті в певний період, для 

пошуків оплачуваної або самостійної роботи. 

Таблиця 4.25 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Економіка»/Продуктивність/Зайнятість – Рівень безробіття 

Характеристика Опис 
Область Економіка 
Тема Продуктивність 
Типологія (категорія) Зайнятість 
Назва показника Рівень безробіття 
№ індикатора EC: P: EM: 1C 
Тип Основний 
Тип Структурні 
Визначення / опис Відсоток загальної безробітної робочої сили міста 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: Загальна кількість безробітних, пов’язаних із міським 
населенням.  
Знаменник: Загальна кількість працівників, що працюють у місті 
Помножити на 100 
Як альтернатива, і там, де це можливо, можна безпосередньо 
використовувати державну статистику замість того, щоб 
обчислювати значення індикатора. 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Індикатор SDG 8.5.2: Рівень безробіття за статтю, віковою групою 

та людьми з обмеженими можливостями 
 

Для цілей міжнародної порівнянності термін пошуку роботи часто 

визначається як попередні чотири тижні. 

Джерела даних / відповідні бази даних: Офіційним національним джерелом 

даних для цього індикатора є обстеження робочої сили на рівні домогосподарств. 

Для отримання необхідних даних також може бути використаний перепис 

населення та / або інші опитування домашніх господарств. 

Опис другого з ключових індикаторів ефективності «розумних» сталих 

міст за областю «Економіка», темою Продуктивність, підтемою (типологією) 

Зайнятість – «Рівень безробіття серед молоді» наведено в табл. 4.26. 

Безробіття серед молоді свідчить про економічні проблеми країни. 

У періоди економічного спаду найчастіше звільняють нових найманців, 

внаслідок чого молодь особливо сильно страждає. 
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Таблиця 4.26 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст за 

темою «Економіка»/Продуктивність/Зайнятість – Рівень безробіття серед молоді 

Характеристика Опис 
Область Економіка 
Тема Продуктивність 
Типологія (категорія) Зайнятість 
Назва показника Рівень безробіття серед молоді 
№ індикатора EC: P: EM: 2C 
Тип Основний 
Тип Структурні 
Визначення / опис Відсоток молодої робочої сили міста, яка є безробітною 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: Загальна чисельність безробітної молоді, яка пов’язана 
з міським населенням.  
Знаменник: Загальна кількість робочої сили молоді, пов’язана з 
міським населенням 
Помножити на 100 
Як альтернатива, і там, де це можливо, можна безпосередньо 
використовувати державну статистику замість того, щоб 
обчислювати значення індикатора. 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Індикатор SDG 8.5.2: Рівень безробіття за статтю, віковою групою 

та людьми з обмеженими можливостями.  
Ціль SDG 8.6: До 2020 року суттєво зменшити частку молоді, яка 
не належить до сфери зайнятості, освіти чи навчання 

 

Більш високі індикатори безробіття серед молоді корелюють з низькою 

продуктивністю, конкурентоспроможністю та обмеженими доходами на життя. 

Безробіття серед молоді призводить до збільшення державних витрат, 

нерівності доходів, відчуття ізоляції та маргіналізації, тягару для молоді та 

сім’ї, проблем з психічним здоров’ям та еміграцією талантів. 

Оскільки молодіжне безробіття корелює з індикаторами національного 

безробіття, міські критерії повинні враховувати національні норми. 

Безробітною молоддю мають називатися особи:  

– вік яких перевищує працездатний та менший ніж 24 роки; 

– які в даний час не мають роботи; 

– які активно шукали роботу в недалекому минулому (за останні чотири 

тижні); 

– які в даний час доступні для роботи. 
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Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть збирати місцеві чи 

національні служби зайнятості, а також місцеві або державні статистичні установи. 

Опис третього з ключових індикаторів ефективності «розумних» сталих 

міст за областю «Економіка», темою Продуктивність, підтемою (типологією) 

Зайнятість – «Зайнятість у туризмі» наведено в табл. 4.27. 

Таблиця 4.27 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Економіка»/Продуктивність/Зайнятість – Зайнятість у туризмі 

Характеристика Опис 
Область Економіка 
Тема Продуктивність 
Типологія (категорія) Зайнятість 
Назва показника Зайнятість у туризмі 
№ індикатора EC: P: EM: 3C 
Тип Додатковий 
Тип Структурні 
Визначення / опис Відсоток міської робочої сили, що працює в індустрії туризму 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: Кількість працівників, що працюють в індустрії 
туризму, пов’язаних із міським населенням.  
Знаменник: Загальна кількість працівників, що працюють у місті 
Помножити на 100 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Індикатор SDG 8.9.1: Туризм прямий ВВП у співвідношенні 

загального ВВП та темпів зростання 
 

Туризм створює доходи та зайнятість, які можуть бути основними 

джерелами ВВП країни. Високий рівень туризму також може підтримувати 

МСП і залучати іноземний капітал, інвесторів та підприємства, сприяючи 

економічному зростанню. 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути зібрані шляхом 

опитування трудових ресурсів та урядових відомств, відповідальних за туризм. 

У табл. 4.28 представлено опис останнього четвертого з ключових 

індикаторів ефективності «розумних» сталих міст за областю «Економіка», 

темою Продуктивність, підтемою (типологією) Зайнятість – «Зайнятість 

у секторі ІКТ». 

Цей індикатор стосується загальної кількості працівників, зайнятих 

у секторі ІКТ, у відсотках до загальної кількості робочої сили. 
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Таблиця 4.28 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст за 

темою «Економіка»/Продуктивність/Зайнятість – Зайнятість у секторі ІКТ 

Характеристика Опис 
Область Економіка 
Тема Продуктивність 
Типологія (категорія) Зайнятість 
Назва показника Зайнятість у секторі ІКТ 
№ індикатора EC: P: EM: 4C 
Тип Додатковий 
Тип Структурні 
Визначення / опис Відсоток працівників, залучених до ІКТ 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: Кількість працівників сектору ІКТ   
Знаменник: Загальна кількість працівників, що працюють у місті 
Результат множиться на 100 і виражається у відсотках. 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Ціль SDG 8.3: Заохочувати політику, орієнтовану на розвиток, що 

підтримує продуктивну діяльність, створення гідних робочих 
місць, підприємництво, творчість та інновації, а також сприяння 
формалізації та розвитку підприємств мікро-, малого та середнього 
бізнесу, в тому числі за рахунок доступу до фінансових послуг 

 

Робоча сила ІКТ (або зайнятість ІКТ) складається з осіб, зайнятих на 

підприємствах, які класифікуються в секторі ІКТ. Іншими словами, зайнятість 

в галузі ІКТ визначається як люди, які працюють у секторі інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ). Загальна кількість робочої сили 

підприємства – це всі особи, зайняті вітчизняним виробництвом у бізнесі. Цей 

індикатор вимірюється як відсоток зайнятості бізнес-сектора. 

Секція ІКТ може бути визначена як галузь виробництва та послуг, 

продукція якої виробляє, передає або відображує дані та інформацію 

в електронному вигляді. 

Враховуючи, що інтелектуальна інфраструктура міста спирається на ІКТ, 

важливо, щоб сектор ІКТ мав необхідну робочу силу для проведення досліджень та 

сприяння досягненню прогресу, пов’язаного з цифровими технологіями. 

Більш високий відсоток за даним індикатором вказує на велику кількість 

працівників сектору ІКТ. 

Джерела даних / відповідні бази даних: Цей індикатор, як правило, 

розраховується за даними з національних рахунків. Якщо галузі промисловості ІКТ 
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відсутні у національних рахунках країни, оцінювання проводяться на підставі 

результатів бізнес-опитувань (часто представлених національними організаціями 

стандартів для сектору ІКТ) (ОЕСР, 2017). 

Інформація також може бути отримана з: 

– відділів кадрів ІКТ компаній; 

– статистичних організацій; 

– бюро праці; 

– баз даних; 

– опитувань. 

Після теми «Продуктивність» в області «Економіка» розкривається третя 

тема «Інфраструктура». Дана тема містить шість підтем, а саме: вода та санітарія; 

відходи; постачання електроенергії; транспорт; будівлі; міське планування. 

Далі представлено опис ключових індикаторів ефективності «розумних» 

сталих міст першої підтеми теми Інфраструктура області «Економіка» – 

підтеми (типології) «Вода та санітарія» (табл. 4.29–4.33). Дана підтема 

характеризується п’ятьма індикаторами: основні джерела водопостачання, 

безпечна питна вода, втрати води в системі розподілу, збір стічних вод, 

санітарія побутового призначення. 

У табл. 4.29 надано опис першого з ключових індикаторів ефективності 

«розумних» сталих міст за областю «Економіка», темою Інфраструктура, 

підтемою (типологією) Вода та санітарія – «Основні джерела водопостачання». 

Доступ до питної води є основною необхідністю та життєво важливим 

правом людини. Близько 1,1 мільярда людей не мають доступу до будь-якого 

типу поліпшеного джерела питної води. Щорічно 1,6 мільйона людей 

помирають від кишечних захворювань, пов’язаних із відсутністю безпечної 

питної води та базової санітарії. 

Здоров’я та економічні вигоди від покращення водопостачання 

домогосподарствам та окремим особам добре задокументовані. 

Основні джерела води включають: водопровідну воду, свердловину або 

насос, захищений колодязь, захищену дощову воду. 



 263

Таблиця 4.29 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Економіка»/Інфраструктура/Вода та санітарія – Основні джерела 

водопостачання 

Характеристика Опис 
Область Економіка 
Тема Інфраструктура 
Типологія (категорія) Вода та санітарія 
Назва показника Основні джерела водопостачання 
№ індикатора EC: I: WS: 1C 
Тип Основний 
Тип Сталий (Стійкий) 
Визначення / опис Відсоток міських домогосподарств із доступом до основного 

водопостачання 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: кількість домогосподарств міста з доступом до 
основних джерел води  
Знаменник: загальна кількість домогосподарств міста 
Помножити на 100 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Індикатор SDG 6.1.1: Відсоток населення, що користується 

безпечними службами питної води 
 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути надані 

місцевою службою водопостачання. 

Опис другого з ключових індикаторів ефективності «розумних» сталих 

міст за областю «Економіка», темою Інфраструктура, підтемою (типологією) 

Вода та санітарія – «Безпечна питна вода» наведено в табл. 4.30. 

Цей індикатор вимірює відсоток міського та сільського населення, які 

використовують безпечні послуги з питної води, як це визначено в Спільній 

програмі моніторингу ВООЗ / ЮНІСЕФ. 

Вважається, що домогосподарства мають доступ до безпечної питної води 

тоді, коли вони використовують воду з основного джерела в приміщеннях.  

Будинок не вважається таким, що має доступ до безпечного доступу до 

питної води, коли цей будинок обслуговується системою каналізації, 

побудованою, наприклад, з дерева, бамбука або гумового шлангу, з’єднаного 

безпосередньо з річкою, колодцем, або з іншим будинком. 
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Таблиця 4.30 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст за 

темою «Економіка»/Інфраструктура/Вода та санітарія – Безпечна питна вода 

Характеристика Опис 
Область Економіка 
Тема Інфраструктура 
Типологія (категорія) Вода та санітарія 
Назва показника Безпечна питна вода 
№ індикатора EC: I: WS: 2C 
Тип Основний 
Тип Сталий (Стійкий) 
Визначення / опис Відсоток домогосподарств з безпечним доступом до питної води 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: кількість міських домогосподарств з безпечним 
доступом до питної води 
Знаменник: загальна кількість домогосподарств міста  
Помножити на 100 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Індикатор SDG 6.1.1: Відсоток населення, що користується 

безпечними службами питної води 
 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути отримані 

від місцевих організацій з водопостачання.  

Опис третього з ключових індикаторів ефективності «розумних» сталих 

міст за областю «Економіка», темою Інфраструктура, підтемою (типологією) 

Вода та санітарія – «Втрати води в системі розподілу» наведено в табл. 4.31. 

Втрати води з розподільчих систем є проблемою практично в усіх 

агломераціях світу, але це може бути серйозним питанням у районах, де вода 

є дефіцитом. Ця проблема заслуговує негайної уваги та відповідних заходів для 

зменшення негативного впливу на дефіцитні та цінні водні ресурси, якого 

можна уникнути. 

Втрати води в міських мережах не тільки призводять до економічних 

втрат для комунальних підприємств, а також зменшують кількість людей, які 

мають доступ до води. Що стосується міського водопостачання, мінімізація 

втрат до найнижчого технічно можливого рівня є нагальною вимогою. 

Подана вода – це фактичний об’єм води, що подається у комунальній 

системі, до розподільчої системи.  
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Таблиця 4.31 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Економіка»/Інфраструктура/Вода та санітарія – Втрати води 

в системі розподілу 

Характеристика Опис 
Область Економіка 
Тема Інфраструктура 
Типологія (категорія) Вода та санітарія 
Назва показника Втрати води в системі розподілу 
№ індикатора EC: I: WS: 3C 
Тип Основний 
Тип Сталий (Стійкий) 
Визначення / опис Відсоток втрат води в системі розподілу води 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: Об’єм поданої води мінус об’єм використаної води (л / рік) 
Знаменник: Загальний об’єм поданої води (л / рік) 
Помножити на 100 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Ціль SDG 6.4: до 2030 року суттєво підвищити ефективність 

водокористування у всіх секторах та забезпечить стабільний забір та 
постачання прісної води для подолання дефіциту води та суттєвого 
зменшення кількості людей, що страждають на дефіцит води 

 

Використана вода – це об’єм води, який насправді оплачується 

комунальному підприємству водопостачання. Різниця між двома значеннями як 

правило пов’язано з витоками в системі та несанкціонованим використанням. 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути отримані від 

місцевих організацій з водопостачання.  

У табл. 4.32 надано опис четвертого з ключових індикаторів ефективності 

«розумних» сталих міст за областю «Економіка», темою Інфраструктура, 

підтемою (типологією) Вода та санітарія – «Збір стічних вод». 

Надійна система збору стічних вод є основним індикатором рівня 

місцевого розвитку та здоров’я населення. Забруднення води від людських 

відходів є меншою проблемою в країнах, які можуть дозволити собі очищати 

стічні та дощові води. У цих країнах зазвичай існують ефективні системи збору. 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути отримані 

від місцевих комунальних підприємств, які контролюють водовідведення. 
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Таблиця 4.32 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Економіка»/Інфраструктура/Вода та санітарія – Збір стічних вод 

Характеристика Опис 
Область Економіка 
Тема Інфраструктура 
Типологія (категорія) Вода та санітарія 
Назва показника Збір стічних вод 
№ індикатора EC: I: WS: 4C 
Тип Основний 
Тип Сталий (Стійкий) 
Визначення / опис Відсоток домогосподарств, які мають збір стічних вод 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: кількість домогосподарств, які використовуують збір 
стічних вод  
Знаменник: загальна кількість домогосподарств  
Помножити на 100 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Ціль SDG 6.3: до 2030 року покращити якість води шляхом 

зменшення забруднення, усунення демпінгу та мінімізації викидів 
небезпечних хімікатів та матеріа-лів, зменшення частки 
неочищених стіч-них вод та значного збільшення кількості 
переробки та безпечного повторного використання в глобальному 
масштабі 

 

У табл. 4.33 представлено опис останнього, п’ятого з ключових 

індикаторів ефективності «розумних» сталих міст за областю «Економіка», 

темою Інфраструктура, підтемою (типологією) Вода та санітарія – «Санітарія 

побутового призначення». 

Спільна Моніторингова програма ВООЗ / ЮНІСЕФ визначає доступ до 

водопостачання та санітарії з урахуванням видів технології та рівнів надання 

послуг. Основні засоби санітарії здатні підтримувати певний рівень гігієни та 

гарантувати, що люди не будуть безпосередньо контактувати з екскрементами. 

Щоб бути ефективними, об’єкти повинні бути правильно побудовані та 

належним чином обслуговуватися.  

Основні засоби включають: 

– промивання або заливання септиком труб каналізаційної системи ; 

– вентильовані ізольовані ями; 

– компостний туалет. 
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Таблиця 4.33 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Економіка»/Інфраструктура/Вода та санітарія – Санітарія побутового 

призначення 

Характеристика Опис 
Область Економіка 
Тема Інфраструктура 
Типологія (категорія) Вода та санітарія 
Назва показника Санітарія побутового призначення 
№ індикатора EC: I: WS: 5C 
Тип Основний 
Тип Сталий (Стійкий) 
Визначення / опис Відсоток домогосподарств міста з доступом до основних засобів 

санітарії 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: Загальна кількість міських домогосподарств, які мають 
доступ до основних санітарних послуг та об’єктів 
Знаменник: загальна кількість домогосподарств міста  
Помножити на 100 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Індикатор SDG 6.2.1: Частка населення, що використовує безпечні 

санітарні послуги, включаючи засоби для миття рук з милом та 
водою 

 

Доступ до адекватних засобів утилізації відходів є важливою вимогою, 

щоб уникнути несприятливих наслідків для здоров’я від поганої санітарії. 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути отримані від місцевих 

комунальних підприємств, які контролюють водовідведення. 

Індикатор може бути використано задля: 

– допомоги у націлюванні та плануванні зусиль, спрямованих на покращення 

доступу до санітарних послуг та моніторинг прогресу в таких заходах; 

– оцінювання рівня соціальної нерівності; 

– допомоги у дослідженні зв’язку між санітарними умовами та 

специфічними наслідками для здоров’я. 

Гарна санітарія має важливе значення для міського та сільського населення, 

але ризики є більшими в містах, де важче уникнути контакту з відходами. 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути отримані 

від місцевих комунальних підприємств, які контролюють водовідведення та з 
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Програми спільного моніторингу ВООЗ-ЮНІСЕФ з водопостачання та 

водовідведення. 

Далі представлено опис ключового індикатора ефективності «розумних» 

сталих міст другої підтеми теми Інфраструктура області «Економіка» – підтеми 

(типології) «Відходи», яка характеризується одним індикатором – «Збір 

твердих відходів» (табл. 4.34). 

Таблиця 4.34 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Економіка»/Інфраструктура/Відходи – Збір твердих відходів 

Характеристика Опис 
Область Економіка 
Тема Інфраструктура 
Типологія (категорія) Відходи 
Назва показника Збір твердих відходів 
№ індикатора EC: I: WA: 1C 
Тип Основний 
Тип Сталий (Стійкий) 
Визначення / опис Відсоток міських домогосподарств із регулярним збиранням 

твердих побутових відходів 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: Кількість домогосподарств, які мають послуги 
збиранням твердих побутових відходів.  
Знаменник: загальна кількість домогосподарств міста  
Помножити на 100 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Індикатор SDG 11.6.1: Відсоток міських твердих побутових 

відходів, що регулярно збираються, та з відповідним кінцевим 
скиданням у відношенні до загальної кількості відходів, що 
утворюються містом  
Індикатор SDG 12.4.2: Обробка відходів, виробництво 
небезпечних відходів, поводження з небезпечними відходами, за 
видами обробки 

 

Відсоток жителів, які регулярно збирають тверді відходи, є індикатором 

здоров’я, чистоти та якості життя міста. Системи твердих відходів багато 

в чому сприяють громадському здоров’ю, місцевій економіці, навколишньому 

середовищу, соціальному розумінню та освіті щодо останнього. 

Збір твердих відходів має відбуватися принаймні один раз на тиждень. 

Комунальні та приватні компанії, що займаються переробкою твердих 

побутових відходів, повинні мати можливість надавати інформацію про вибрані 

способи переробки. 
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Також можна проконсультуватися з експертами з твердих побутових відходів. 

Джерела даних / відповідні бази даних: Ця інформація може надаватися 

муніципальними органами, громадськими службами та великими приватними 

підрядниками, які займаються збором та переробкою твердих побутових 

відходів. Дані можуть бути отримані з результатів досліджень, проведених за 

напрямом твердих відходів для конкретних проектів. 

Далі представлено опис ключових індикаторів ефективності «розумних 

сталих міст третьої підтеми теми Інфраструктура області «Економіка» – 

підтеми (типології) «Постачання електроенергії» (табл. 4.38-4.37). Дана підтема 

характеризується трьома індикаторами: частота відключення електроенергії, 

час відключення електроенергії, доступ до електроенергії. 

У табл. 4.38 надано опис першого з ключових індикаторів ефективності 

«розумних» сталих міст за областю «Економіка», темою Інфраструктура, підтемою 

(типологією) Постачання електроенергії – «Частота відключення електроенергії». 

Таблиця 4.35 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Економіка»/Інфраструктура/Постачання електроенергії – Частота 

відключення електроенергії 

Характеристика Опис 
Область Економіка 
Тема Інфраструктура 
Типологія (категорія) Постачання електроенергії 
Назва показника Частота відключення електроенергії 
№ індикатора EC: I: ES: 1C 
Тип Основний 
Тип Структурні 
Визначення / опис Середня кількість електричних відключень на одного абонента на рік 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: Кількість абонентів, що мали відключення протягом року 
Знаменник: Загальна кількість абонентів 

Одиниця виміру Кількість абонентів 
Довідкові документи  Мета SDG Target 7.1: до 2030 року забезпечити універсальний доступ 

до доступних, надійних та сучасних енергетичних послуг 
 

Надійність електричної мережі є життєво важливою для довгострокової 

економічної стабільності міста. 
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Середній індекс частоти переривань подачі електроенергії (SAIFI) 

використовується як стандартний індикатор надійності в енергетичних 

компаніях у всьому світі. SAIFI – це середня кількість переривань, які клієнт 

зазнає протягом певного періоду часу. Дані слід подавати протягом 12 місяців. 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можна отримати у місцевих 

постачальників електричної енергії.  

У табл. 4.36 надано опис другого з ключових індикаторів ефективності 

«розумних» сталих міст за областю «Економіка», темою Інфраструктура, підтемою 

(типологією) Постачання електроенергії – «Час відключення електроенергії». 

Таблиця 4.36 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Економіка»/Інфраструктура/Постачання електроенергії – Час 

відключення електроенергії 

Характеристика Опис 
Область Економіка 
Тема Інфраструктура 
Типологія (категорія) Постачання електроенергії 
Назва показника Час відключення електроенергії 
№ індикатора EC: I: ES: 2C 
Тип Основний 
Тип Структурні 
Визначення / опис Середня тривалість відключень електроенергії  
Методологія Розраховується: 

Чисельник: Час всіх періодів відключень електроенергії в абонента (хв).  
Знаменник: Загальна кількість відключень електроенергії в абонента 

Одиниця виміру Хвилини 
Довідкові документи  Мета SDG 7.1: до 2030 року забезпечити універсальний доступ до 

доступних, надійних та сучасних енергетичних послуг 

 
Надійність електричної мережі є життєво важливою для довгострокової 

економічної стабільності міста. 

Індекс тривалості відключень електроенергії в абонента (CAIDI) 

використовується як стандартний індикатор надійності у електроенергетичних 

компаніях у всьому світі та вказує, скільки часу потрібно для відновлення 

електроенергії після відключення. Дані слід подавати протягом 12 місяців. 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можна отримати у місцевих 

постачальників електричної енергії.  
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Опис останнього, третього з ключових індикаторів ефективності 

«розумних» сталих міст за областю «Економіка», темою Інфраструктура, 

підтемою (типологією) Постачання електроенергії – «Доступ до електроенергії» 

наведено в табл. 4.37. 

Таблиця 4.37 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Економіка»/Інфраструктура/Постачання електроенергії – Доступ до 

електроенергії 

Характеристика Опис 
Область Економіка 
Тема Інфраструктура 
Типологія (категорія) Постачання електроенергії 
Назва показника Доступ до електроенергії 
№ індикатора EC: I: ES: 3C 
Тип Основний 
Тип Структурні 
Визначення / опис Відсоток домогосподарств із дозволеним доступом до електроенергії 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: кількість домогосподарств міста з авторизованим 
підключенням до електричної системи 
Знаменник: загальна кількість домогосподарств  
Помножити на 100 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Індикатор SDG 7.1.1: Частка населення, що має доступ до 

електричної системи 

 
Електроенергія та інші сучасні енергетичні послуги є важливим 

компонентом надання основних соціальних послуг. Відсутність доступу до 

сучасних енергетичних послуг сприяє подоланню бідності та обмежує 

економічний розвиток. 

Крім того, адекватні, доступні та надійні енергетичні послуги 

є необхідними для забезпечення сталого, економічного та людського розвитку. 

Неправомірні підключення роблять розвиток електромережі менш 

життєздатним, оскільки авторизовані користувачі мають платити більш високі 

тарифи, щоб компенсувати втрачені кошти через несанкціоновані підключення. 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можна отримати у місцевих 

постачальників електричної енергії. 
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Далі представлено опис ключових індикаторів ефективності розумних 

сталих міст четвертої підтеми теми Інфраструктура області «Економіка» – 

підтеми (типології) «Транспорт» (табл. 4.38–4.45). Дана підтема 

характеризується вісьма індикаторами: 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. 

У табл. 4.38 представлено опис першого з ключових індикаторів 

ефективності «розумних» сталих міст за областю «Економіка», темою 

Інфраструктура, підтемою (типологією) Транспорт – «Громадська транспортна 

мережа». 

Таблиця 4.38 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст за 

темою «Економіка»/Інфраструктура/Транспорт – Громадська транспортна мережа 

Характеристика Опис 
Область Економіка 
Тема Інфраструктура 
Типологія (категорія) Транспорт 
Назва показника Громадська транспортна мережа 
№ індикатора EC: I: T: 1C 
Тип Основний 
Тип Сталий (Стійкий) 
Визначення / опис Довжина мережі громадського транспорту на 100 000 жителів 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: довжина ліній громадського транспорту в межах міста 
(км) (довжина в один бік) 
Знаменник: 1/100 тис. населення міста 

Одиниця виміру Км / 100 000 жителів 
Довідкові документи  Ціль SDG 11.2 : до 2030 року забезпечити доступ до безпечних, 

доступних і стабільних транспортних систем для всіх, підвищення 
безпеки дорожнього руху, зокрема, шляхом розширення громадського 
транспорту, приділяючи особливу увагу потребам тих, хто 
знаходиться у вразливих ситуаціях, жінкам, дітям, особам з 
інвалідністю та літнім людям 

 
Громадський транспорт включає в себе як транспорт високої пропускної 

спроможності (наприклад, важкі залізничні перевезення, системи 
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метрополітену та системи заміської залізниці), так і малої пропускної 

спроможності (наприклад, легкі залізничні трамваї, звичайні трамваї, автобуси, 

тролейбуси). Міста звітують лише про довжину ліній у межах міста.  

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути зібрані 

з місцевих транспортних та дорожніх організацій. 

У табл. 4.39 надано опис другого з ключових індикаторів ефективності 

«розумних» сталих міст за областю «Економіка», темою Інфраструктура, підтемою 

(типологією) Транспорт – «Доступ до мережі громадського транспорту». 

Таблиця 4.39 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Економіка»/Інфраструктура/Транспорт – Доступ до мережі 

громадського транспорту 

Характеристика Опис 
Область Економіка 
Тема Інфраструктура 
Типологія (категорія) Транспорт 
Назва показника Доступ до мережі громадського транспорту 
№ індикатора EC: I: T: 2A 
Тип Додатковий 
Тип Структурний 
Визначення / опис Відсоток населення міста, яке має зручний доступ (в межах 0,5 км) 

до громадського транспорту 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: загальна кількість мешканців міста, що проживають в 
межах 0,5 км від зупинки громадського транспорту 
Знаменник: загальна кількість мешканців міста.  
Помножити на 100 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Ціль SDG 11.2 : до 2030 року забезпечити доступ до безпечних, 

доступних і стабільних транспортних систем для всіх, підвищення 
безпеки дорожнього руху, зокрема, шляхом розширення громадського 
транспорту, приділяючи особливу увагу потребам тих, хто 
знаходиться у вразливих ситуаціях, жінкам, дітям, особам з 
інвалідністю та літнім людям 

 

Загальна протяжність системи громадського транспорту необов’язково 

забезпечує інформацію про доступність, а інвестиції в громадський транспорт 

можуть бути більшими, якщо потреби та вимоги не враховуються. 

Міжнародний союз громадського транспорту (UITP) визнає, що доступ до 

громадського транспорту вважається зручним, коли офіційно визнана зупинка 

доступна на відстані 0,5 км. 
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Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можна отримати від органів 

місцевої влади та комунальних підприємств громадського транспорту. 

У табл. 4.40 надано опис третього з ключових індикаторів ефективності 

«розумних» сталих міст за областю «Економіка», темою Інфраструктура, 

підтемою (типологією) Транспорт – «Велосипедна мережа». 

Таблиця 4.40 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Економіка»/Інфраструктура/Транспорт – Велосипедна мережа 

Характеристика Опис 

Область Економіка 

Тема Інфраструктура 

Типологія (категорія) Транспорт 

Назва показника Велосипедна мережа 

№ індикатора EC: I: T: 3C 

Тип Основний 

Тип Структурні 

Визначення / опис Довжина велосипедних доріжок та смуг на 100 000 населення 

Методологія Розраховується: 

Чисельник: довжина в км. велосипедних доріжок / смуг 

Знаменник: 1/100 тис. населення міста 

Одиниця виміру км / 100 000 жителів 

Довідкові документи  Ціль SDG 11.2 : до 2030 року забезпечити доступ до безпечних, 
доступних і стабільних транспортних систем для всіх, 
підвищення безпеки дорожнього руху, зокрема, шляхом 
розширення громадського транспорту, приділяючи особливу 
увагу потребам тих, хто знаходиться у вразливих ситуаціях, 
жінкам, дітям, особам з інвалідністю та літнім людям 

 

Транспортна система в межах міста, яка підтримує використання 

велосипедів, може бути способом зменшення заторів.  

Велотранспорт має менший вплив на навколишнє середовище, ніж інші 

транспортні засоби, і це недорогі транспортні засоби. Тому велосипеди є більш 

доступними для мешканців з меншим рівнем доходу та приносять користувачам 

користь для здоров’я. 

Велосипедні доріжки слід враховувати, якщо вони відокремлені від 

дороги за допомогою дорожніх знаків.Джерела даних / відповідні бази даних: 

Дані можуть бути зібрані з місцевих транспортних та дорожніх організацій. 
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Опис четвертого з ключових індикаторів ефективності «розумних» сталих 

міст за областю «Економіка», темою Інфраструктура, підтемою (типологією) 

Транспорт – «Охоплення транспортною мережею» наведено у табл. 4.41. 

Таблиця 4.41 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Економіка»/Інфраструктура/Транспорт – Охоплення транспортною 

мережею 

Характеристика Опис 
Область Економіка 
Тема Інфраструктура 
Типологія  Транспорт 
Назва показника Охоплення транспортною мережею 
№ індикатора EC: I: T: 4A 
Тип Додатковий 
Тип Структурний 
Визначення / опис Відсоток людей, які користуються різними видами транспорту для 

поїздок на роботу 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: Кількість людей, які користуються різними видами 
транспорту для поїздок на роботу.  
Знаменник: Загальна кількість користувачів транспорту 
Помножити на 100 
Види транспорту: громадський транспорт, персональні 
транспортні засоби, велосипеди, прогулянки, паратранзит 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Ціль SDG 11.2 : до 2030 року забезпечити доступ до безпечних, 

доступних і стабільних транспортних систем для всіх, підвищення 
безпеки дорожнього руху, зокрема, шляхом розширення громадського 
транспорту, приділяючи особливу увагу потребам тих, хто 
знаходиться у вразливих ситуаціях, жінкам, дітям, особам з 
інвалідністю та літнім людям 

 

Оскільки завантаженість трафіку, як правило, є найвищою у час, коли 

люди їдуть до/з роботи, збирання даних протягом цих періодів 

є найрелевантнішим для започаткування заходів для зменшення заторів. 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути зібрані 

з місцевих транспортних та дорожніх організацій. 

Опис п’ятого з ключових індикаторів ефективності «розумних» сталих 

міст за областю «Економіка», темою Інфраструктура, підтемою (типологією) 

Транспорт – «Індекс тривалості користування транспортом (поїздки)» наведено 

у табл. 4.42. 
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Таблиця 4.42 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Економіка»/ Інфраструктура/Транспорт – Індекс тривалості 

користування транспортом (поїздки) 

Характеристика Опис 
Область Економіка 
Тема Інфраструктура 
Типологія (категорія) Транспорт 
Назва показника Індекс тривалості користування транспортом (поїздки) (TTI) 
№ індикатора EC: I: T: 5A 
Тип Додатковий 
Тип Структурний 
Визначення / опис Співвідношення часу проїзду в пікові періоди до часу проїзду в 

періоди вільного руху 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: час проїзду у пікові періоди (хв)  
Знаменник: час проїзду в період вільного руху (хв) 

Одиниця виміру Співвідношення 
Довідкові документи  Ціль SDG 11.2 : до 2030 року забезпечити доступ до безпечних, 

доступних і стабільних транспортних систем для всіх, підвищення 
безпеки дорожнього руху, зокрема, шляхом розширення громадського 
транспорту, приділяючи особливу увагу потребам тих, хто 
знаходиться у вразливих ситуаціях, жінкам, дітям, особам з 
інвалідністю та літнім людям 

 

Цей індикатор ілюструє довжину заторів, що фокусується на кожній 

поїздці. Так, значення 1,30 вказує на те, що 20-хвилинний період вільного руху 

займає 26 хвилин під час піку. 

Для цього індикатора слід враховувати наступне: 

– TTI <= 1,5 – «добре»; 

– TTI від 1,5 до 2,5  «потенційно прийнятно»; 

– TTI > 2,5 – «неприйнятно». 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути зібрані 

з місцевих транспортних та дорожніх організацій. 

Опис шостого з ключових індикаторів ефективності «розумних» сталих 

міст за областю «Економіка», темою Інфраструктура, підтемою (типологією) 

Транспорт – «Велосипеди спільного користування» наведено у табл. 4.43. 
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Таблиця 4.43 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Економіка»/Інфраструктура/Транспорт – Велосипеди спільного 

користування 

Характеристика Опис 
Область Економіка 
Тема Інфраструктура 
Типологія (категорія) Транспорт 
Назва показника Велосипеди спільного користування 
№ індикатора EC: I: T: 6A 
Тип Додатковий 
Тип Структурний 
Визначення / опис Кількість суспільних велосипедів на 100 000 жителів 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: кількість доступних велосипедів.  
Знаменник: 1/100 тис. населення міста 

Одиниця виміру Кількість / 100 000 жителів 
Довідкові документи  Ціль SDG 11.2 : до 2030 року забезпечити доступ до безпечних, 

доступних і стабільних транспортних систем для всіх, підвищення 
безпеки дорожнього руху, зокрема, шляхом розширення громадського 
транспорту, приділяючи особливу увагу потребам тих, хто 
знаходиться у вразливих ситуаціях, жінкам, дітям, особам з 
інвалідністю та літнім людям 

 

Багато міст в усьому світі зараз надають різноманітні послуги прокату 

велосипедів. Цим керують місцеві громадські групи або неприбуткові 

організації, муніципалітет, або приватні оператори. 

Ці послуги можуть забезпечувати миттєві транспортні можливості для 

мешканців та туристів, а також уникати використання автомобілів або 

моторизованого громадського транспорту, таким чином зменшуючи затори, 

шум та забруднення повітря. 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути отримані від 

міських транспортних організацій та / або операторів послуг прокату велосипедів. 

Опис сьомого з ключових індикаторів ефективності «розумних» сталих міст 

за областю «Економіка», темою Інфраструктура, підтемою (типологією) 

Транспорт – «Транспортні засоби спільного користування» наведено у табл. 4.44. 

Транспортні засоби спільного користування визначаються як транспортні 

засоби, що надаються для короткострокової оренди (часто на годину) через 

комерційний бізнес, державне агентство або кооператив. 
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Таблиця 4.44 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Економіка»/Інфраструктура/Транспорт – Транспортні засоби 

спільного користування 

Характеристика Опис 
Область Економіка 
Тема Інфраструктура 
Типологія (категорія) Транспорт 
Назва показника Транспортні засоби спільного користування 
№ індикатора EC: I: T: 7A 
Тип Додатковий 
Тип Сталий (Стійкий) 
Визначення / опис Кількість транспортних засобів спільного користування на 100 000 

жителів 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: Кількість транспортних засобів спільного 
користування.  
Знаменник: 1/100 тис. населення міста 

Одиниця виміру Кількість / 100 000 жителів 
Довідкові документи  Ціль SDG 11.2 : до 2030 року забезпечити доступ до безпечних, 

доступних і стабільних транспортних систем для всіх, підвищення 
безпеки дорожнього руху, зокрема, шляхом розширення громадського 
транспорту, приділяючи особливу увагу потребам тих, хто 
знаходиться у вразливих ситуаціях, жінкам, дітям, особам з 
інвалідністю та літнім людям 

 

Транспортні засоби спільного користування надають альтернативну форму 

транспорту для тих мешканців, які не потребують особистого користування (через 

обмежену кількість подорожей). Це може зменшити кількість персональних 

транспортних засобів в межах міста, і це також може означати, що в місті не 

потрібно створювати велику кількість паркувальних місць. 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути отримані від 

постачальників послуг з прокату автомобілів. 

У табл. 4.45 представлено опис останнього, восьмого з ключових 

індикаторів ефективності «розумних» сталих міст за областю «Економіка», 

темою Інфраструктура, підтемою (типологією) Транспорт – «Пасажирські 

транспортні засоби з низьким рівнем викидів вуглецю». 

Гібриди, які іноді називають «плагінними гібридними електричними 

транспортними засобами», це транспортні засоби з високоякісними 
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акумуляторами, які можна зарядити, підключивши їх до електричної розетки 

або зарядної станції. Вони можуть зберігати достатню кількість електроенергії, 

щоб значно зменшити споживання палива в типових умовах водіння. 

Таблиця 4.45 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Економіка»/Інфраструктура/Транспорт – Пасажирські транспортні 

засоби з низьким рівнем викидів вуглецю 

Характеристика Опис 
Область Економіка 
Тема Інфраструктура 
Типологія (категорія) Транспорт 
Назва показника Пасажирські транспортні засоби з низьким рівнем викидів 

вуглецю 
№ індикатора EC: I: T: 8A 
Тип Додатковий 
Тип Сталий (Стійкий) 
Визначення / опис Відсоток легкових автомобілів з низьким вмістом вуглецю 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: Кількість зареєстрованих автомобілів з низьким 
вмістом викидів (PHEV & EV)  
Знаменник: загальна кількість транспортних засобів 
Помножити на 100 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Ціль SDG 11.2 : до 2030 року забезпечити доступ до безпечних, 

доступних і стабільних транспортних систем для всіх, підвищити 
безпеку дорожнього руху, зокрема, шляхом розширення громадського 
транспорту, приділяючи особливу увагу потребам тих, хто 
знаходиться у вразливих ситуаціях, жінкам, дітям, особам з 
інвалідністю та літнім людям 

 

Повністю електричні засоби працюють тільки на електриці. Вони рухаються 

за допомогою одного або декількох електродвигунів, що працюють від 

акумуляторних батарей та мають кілька переваг перед звичайними автомобілями: 

– енергоефективність: перетворюють близько 59%–62% електричної 

енергії мережі у потужність на колесах. Звичайні бензинові транспортні засоби 

перетворюють приблизно 17%–21% енергії, що знаходиться в бензині, 

у потужність на колесах.  

– екологічно чисті: не виробляють вихлопних газів, хоча електростанція, що 

виробляє електроенергію, може їх викидати. Електроенергія із ядерних, гідро-, 

сонячних та вітроелектростанцій не викликає забруднення повітря. 
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– переваги продуктивності: електродвигуни забезпечують тиху, плавну 

роботу, більше прискорення та вимагають меншого технічного обслуговування, 

ніж двигуни внутрішнього згоряння.  

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути зібрані 

з місцевих транспортних та дорожніх організацій. 

Далі представлено опис ключових індикаторів ефективності розумних 

сталих міст п’ятої підтеми теми Інфраструктура області «Економіка» – підтеми 

(типології) «Будівлі» (табл. 4.46–4.47). Дана підтема характеризується двома 

індикаторами: сталість громадського будівництва, інтегровані ІКТ системи 

управління у громадських будівлях. 

У табл. 4.46 представлено опис першого з ключових індикаторів 

ефективності «розумних» сталих міст за областю «Економіка», темою 

Інфраструктура, підтемою (типологією) Будівлі – «Сталість громадського 

будівництва».  

Таблиця 4.46 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст за 

темою «Економіка»/Інфраструктура/Будівлі – Сталість громадського будівництва 

Характеристика Опис 
Область Економіка 
Тема Інфраструктура 
Типологія (категорія) Будівлі 
Назва показника Сталість громадського будівництва 
№ індикатора EC: I: B: 1A 
Тип Додатковий 
Тип Сталий (Стійкий) 
Визначення / опис Процентна площа громадських будівель із визнаними 

сертифікатами стійкості для поточних операцій 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: площа громадських будівель із сертифікацією до 
визнаного стандарту для поточних будівельних робіт (м2) 
Знаменник: Загальна площа громадських будівель (m2)  
Помножити на 100  

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Ціль SDG 11.3 : до 2030 року посилити всебічну і стійку 

урбанізацію та спроможність до спільного, інтегрованого та сталого 
планування та управління людськими поселеннями у всіх країнах 
Ціль SDG 7.3: До 2030 року подвійне глобальне підвищення рівня 
енергоефективності 

 

Будівлі можуть забезпечувати значну частку викидів парникових газів та 

використання ресурсів у місті. Дослідження показало, що будівлі, які проходять 
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процес сертифікації та прагнуть до вищого рівня сертифікації, зазвичай 

використовують менше енергії та води.  

Сертифікати для громадських будівель можуть, зокрема, продемонструвати, 

що є можливим, і забезпечити керівництво приватним сектором. Сертифікація 

є прийнятною лише в тому випадку, якщо вона призначена для поточних 

будівельних робіт та технічного обслуговування. Сертифікати для проектування 

не повинні включатися, оскільки етап проектування зазвичай становить лише 5 – 

10% від загального навантаження будівельного циклу. 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можна отримати через веб-

сайти організацій з сертифікації. 

У табл. 4.47 представлено опис другого з ключових індикаторів 

ефективності розумних сталих міст за областю «Економіка», темою 

Інфраструктура, підтемою (типологією) Будівлі – «Інтегровані ІКТ системи 

управління у громадських будівлях». 

Таблиця 4.47 – Ключові індикатори ефективності розумних сталих міст за 

темою «Економіка»/Інфраструктура/Будівлі – Інтегровані ІКТ системи 

управління будівлями у громадських будівлях 

Характеристика Опис 
Область Економіка 
Тема Інфраструктура 
Типологія (категорія) Будівлі 
Назва показника Інтегровані ІКТ системи управління у громадських будівлях 
№ індикатора EC: I: B: 2A 
Тип Додатковий 
Тип Розумний 
Визначення / опис Відсоток громадських будівель, які використовують інтегровані 

ІКТ системи для автоматизації управління будівлею та створення 
гнучкого, ефективного, зручного та безпечного середовища 

Методологія Розраховується: 
Чисельник: Загальна площа громадських будівель, що 
використовують системи, які базуються на ІКТ, для інтегрованого 

управління в місті (м2) 

Знаменник: Загальна площа громадських будинків у містах (м2)  
Помножити на 100 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Ціль SDG 11.C: Частка міського населення, що живе в нетрях, 

неформальних поселеннях або неадекватному житлі 
Ціль SDG 11.С .: Підтримка найменш розвинених країн, у тому 
числі за рахунок фінансової та технічної допомоги, у створенні 
стійких будівель з використанням місцевих матеріалів 
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Будівлі з системами ІКТ мають здатність забезпечувати громадянам 

безпечну житлову та робочу атмосферу, забезпечуючи підтримку таких 

аспектів, як енергоефективність та водоспоживання на прийнятному рівні. Крім 

того, такі будівлі також передбачають динамічне використання будівельного 

простору на основі необхідності та доступності. 

Системи ІКТ включають управління будівництвом, засоби зв’язку та 

системи управління параметрами (енергія, вода тощо). 

«Розумна» будівля (яка використовує ІКТ) часто має такі особливості: 

– адаптується до комфорту мешканців: ці будівлі «вчаться» поведінки від 

жителів і намагаються максимально збільшити їх комфорт. 

– сприяє підвищенню енергоефективності: такі будівлі можуть значно 

зменшити споживання енергії та полегшити економію. 

– забезпечує безпеку: розумні будівлі можуть виявити пожежу, виток 

води та газу, пошкодження обладнання та можливу крадіжку. Такі будівлі часто 

мають системи самодіагностики для вирішення певних ситуацій. 

– захищає здоров’я: інтелектуальні будівлі підтримують відповідні 

температури, інтенсивність світла, параметри кондиціонера тощо. 

– надає допомогу: ці будівлі можуть покращити якість життя людей 

похилого віку та інвалідів, які живуть окремо, надаючи допомогу на дому (при 

необхідності). 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можна отримати у відділі 

містобудівної діяльності або міських будівельних компаніях. 

Далі представлено опис останнього блоку ключових індикаторів 

ефективності «розумних» сталих міст – шостої підтеми теми Інфраструктура 

області «Економіка» – підтеми (типології) «Міське планування» (табл. 4.48-

4.49). Дана підтема характеризується також двома індикаторами: Пішохідна 

інфраструктура та Міський розвиток та територіальне планування. 

У табл. 4.48 представлено опис першого з ключових індикаторів 

ефективності «розумних» сталих міст за областю «Економіка», темою 

Інфраструктура, підтемою Міське планування – «Пішохідна інфраструктура». 
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Таблиця 4.48 – Ключові індикатори ефективності розумних сталих міст за 

темою «Економіка»/Інфраструктура/Міське планування – Пішохідна 

інфраструктура 

Характеристика Опис 
Область Економіка 
Тема Інфраструктура 
Типологія  Міське планування 
Назва показника Пішохідна інфраструктура 
№ індикатора EC: I: UP: 1A 
Тип Додатковий 
Тип Сталий (Стійкий) 
Визначення / опис Відсоток площі міста, визначений як пішохідна / вільна від 

транспорту зона 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: Загальна площа пішохідних / вільних від транспорту зон 
Знаменник: Загальна площа міста 
Помножити на 100 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Ціль SDG  11.3: до 2030 року посилити всебічну і стійку 

урбанізацію та спроможність до спільного, інтегрованого та сталого 
планування та управління людськими поселеннями у всіх країнах 

 

Пішохідні зони (також відомі як вільні від транспорту зони) є районами 

міста, які використовуються лише пішоходами. Більшості транспорту рух у цій 

зоні заборонено (крім надзвичайних транспортних засобів або таксі). Пішохідні 

зони, як правило, покращують місцеві території з точки зору забруднення 

навколишнього середовища, шуму, життєздатності та безпеки для пішоходів, 

хоча іноді ці негативні впливи відчуваються у сусідніх районах. 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути зібрані з даних 

географічних інформаційних систем (ГІС) або відділів планування. 

Опис другого з ключових індикаторів ефективності «розумних» сталих 

міст за областю «Економіка», темою Інфраструктура, підтемою (типологією) 

Міське планування – «Міський розвиток та територіальне планування» наведено 

в табл. 4.49. 

Добре керовані методи урбанізації створюють економічне процвітання, 

соціально-культурний прогрес та екологічну стійкість. Погано керована 

урбанізація зумовлює зростання нерівності, зростання нетрів та негативних 
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впливів кліматичних змін. Успішне містобудування і планування потребують 

обґрунтованого дизайну, впровадження та управління. 

Таблиця 4.49 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Економіка»/Інфраструктура/Міське планування – Міський розвиток 

та територіальне планування 

Характеристика Опис 
Область Економіка 
Тема Інфраструктура 
Типологія (категорія) Міське планування 
Назва показника Міський розвиток та територіальне планування 
№ індикатора EC: I: UP: 2A 
Тип Додатковий 
Тип Сталий (Стійкий) 
Визначення / опис Існування стратегій містобудування та територіального 

планування або документів на міському рівні 
Методологія Збір даних для вимірювання:  

Крок 1: Визначення міста (за обсягом) 
Крок 2. Перевірка існування міського генерального плану 
містобудування 
Крок 3. Перевірка , наявності у міських планах всіх 5 принципів / 
елементів сталого розвитку (якщо ці цифри викладені та в 
Інтернеті, то розглядаються автоматичні веб-запити з семантикою 
для вивчення цих елементів). 
Якщо міський план має розумну методологію (як визначено вище) 
і відповідає всім 5 принципам сталого міського плану, то місто 
вважається таким, що має стабільний міський план. 
Якщо ці принципи виконані лише частково, вони позначаються як 
«часткові» для подальшого розвитку. 

Одиниця виміру Генеральний план 
 
Для кожного міста (за визначенням Департаменту з економічних та 

соціальних питань Організації Об’єднаних Націй) слід розглянути та оцінити 

такі аспекти: 

– міське планування: процес містобудування був проведений, якщо 

«містобудівні документи» доступні для кожного міста у повному обсязі. 

«Розумне» містобудування включає в себе наявність на основі доказової та 

інноваційної методології (включаючи інновації щодо даних, такі як просторова 

аналітика, ГІС, «великі» дані) інформації про результати реалізації міських планів; 

– інновації: це означає впровадження нових, оригінальних та корисних 

проектів; 
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– сталий розвиток: в ході міського планування необхідно враховувати всі 

5 принципів / елементів, відповідно до яких міста можна вважати «сталими»: 

1) компактність – уникання міського розростання [так / ні]; 

2) зв’язок – місця для демонстрації високої взаємодії [так / ні]; 

3) інтеграцію – змішане використання міських земель [так / ні]; 

4) соціальну інклюзивність [так / ні]; 

5) вплив на зміну клімату [так / ні]. 

Якщо місто реалізувало не всі з 5 принципів, вони позначаються як 

«частково» сталими. 

Джерела даних / відповідні бази даних: Міські веб-сайти та бази даних 

місцевих, муніципальних та / або національних урядів. 

 

4.2.2. Індикатори області «Навколишнє середовище» 

 

Область «Навколишнє середовище» включає такі теми та підтеми 

(типології): 

– навколишнє середовище (підтеми: якість повітря; вода та санітарія; 

відходи; якість навколишнього середовища; громадські місця та природа);  

– енергетика (підтеми: енергетика). 

Деталізація області «Навколишнє середовище» за темами, підтемами та 

ключовими індикаторами ефективності «розумних» сталих міст наведена на 

рис. 4.7 [30]. Далі наведено опис ключових індикаторів ефективності 

«розумних» сталих міст області «Навколишнє середовище», здійснено 

обґрунтування, інтерпретація та актуальність застосування кожного індикатора. 

Зазначені джерела даних або відповідні бази даних для формування 

інформаційної бази для здійснення відповідних розрахунків (табл. 4.50–4.66). 
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Рисунок 4.7 – Деталізація області «Навколишнє середовище» за темами, 

підтемами та ключовими індикаторами ефективності «розумних» сталих міст 

Джерело: розроблено автором за [141]. 

 

Першою розкривається тема «Навколишнє середовище» області 

«Навколишнє середовище». Дана тема містить п’ять підтем, а саме: якість 

повітря; вода та санітарія; відходи; якість навколишнього середовища; 

громадські місця та природа.  

Перша підтема теми «Навколишнє середовище» області «Навколишнє 

середовище» – підтема «Якість повітря» характеризується двома індикаторами: 

забруднення повітря та викиди парникових газів.  

Висока щільність населення та концентрація промисловості здійснюють 

велике навантаження на місцеві середовища. Забруднення повітря від домашніх 
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господарств, промислових електростанцій та транспортних засобів 

(автотранспортних засобів) є найважливішою проблемою. Як наслідок, 

найбільший потенціал впливу забруднення навколишнього середовища на 

людину та подальші проблеми зі здоров’ям відбувається в міських районах. 

Підвищення якості повітря є важливим аспектом сприяння сталому місту. 

У табл. 4.50 представлено опис першого з ключових індикаторів 

ефективності «розумних» сталих міст за областю «Навколишнє середовище», 

темою Навколишнє середовище, підтемою (типологією) Якість повітря – 

«Забруднення повітря». 

Таблиця 4.50– Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Навколишнє середовище»/Навколишнє середовище/Якість повітря – 

Забруднення повітря 

Характеристика Опис 
Область Навколишнє середовище 
Тема Навколишнє середовище 
Типологія (категорія) Якість повітря 
Назва показника Забруднення повітря 
№ індикатора EN: EN: AQ: 1C 
Тип Основний 
Тип Сталий (Стійкий) 
Визначення / опис Індекс якості повітря, що базується на оприлюдненому значенні 

концентрації частинок твердої речовини (PM10 та PM2.5), NO2 
(діоксид азоту), SO2 (діоксид сірки), O3 (озон). 

Методологія Розраховується: 
Чисельник: маса зібраного забруднювача (мкг)  

Знаменник: об’єм відібраного повітря (м3) 
Звіт річної середної концентрації для кожного забруднювача 

Одиниця виміру мкг / м3 
Довідкові документи  Ціль SDG  11.6: до 2030 року зменшити несприятливий вплив міст 

на навколишнє середовище на душу населення, зокрема, 
приділяючи особливу увагу якості повітря, комунальним та іншим 
підпиємствам поводження з відходами 
Індикатор SDG 11.6.2: Щорічні середні рівні тонкодисперсних 
часток (наприклад, PM2.5 та PM10) у містах (вага населення) 

 

Цей індикатор є мірою стану навколишнього середовища з точки зору 

якості повітря та є непрямим засобом впливу забруднення повітря на 

населення, що є предметом проблем охорони здоров’я у містах. Він може 
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використовуватися для моніторингу тенденцій забруднення атмосфери як 

основи для визначення пріоритетів управлінських заходів: 

– планування рівня забруднення повітря з метою виявлення точок 

доступу або територій, які потребують особливої уваги; 

– допомога оцінювання кількості людей, що страждають від надмірного 

рівня забруднення повітря; 

– контролювання рівня відповідності стандартам якості повітря; 

– оцінка впливу політики забезпечення якості повітря; 

– допомога дослідження зв’язку між забрудненням повітря та впливом на 

здоров’я. 

Наведені вказівки Світової організації охорони здоров’я (ВООЗ) щодо 

всіх забруднювачів, що входять до цього індикатора. Багато країн встановили 

власні стандарти якості повітря для більшості з цих забруднювачів. 

Джерела даних / відповідні бази даних:  

– рекомендації ВООЗ щодо якості повітря; 

– європейська база даних якості повітря. 

У табл. 4.51 представлено опис другого з ключових індикаторів 

ефективності «розумних» сталих міст за областю «Навколишнє середовище», 

темою Навколишнє середовище, підтемою (типологією) Якість повітря – 

«Викиди парникових газів». 

З метою запобігання найбільш важким наслідкам зміни клімату країни 

підписали Рамкову конвенцію Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату 

(РКЗК ООН) і погодились співпрацювати з метою обмеження зростання 

середньомісячної температури та впливу кліматичних змін . У цьому контексті 

промислово розвиненим країнам необхідно щорічно готувати та подавати точні 

та регулярно оновлювані дані викидів парникових газів. 

На міжнародному рівні основним інструментом обмеження викидів 

парникових газів (ПГ) є Кіотський протокол, який був прийнятий у 1997 році 

і зобов’язує Сторони встановлювати міжнародні обов’язкові цілі скорочення 

викидів. 
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Таблиця 4.51 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Навколишнє середовище»/Навколишнє середовище/Якість повітря – 

Викиди парникових газів 

Характеристика Опис 
Область Навколишнє середовище 
Тема Навколишнє середовище 
Типологія (категорія) Якість повітря 
Назва показника Викиди парникових газів 
№ індикатора EN: EN: AQ: 2C 
Тип Основний 
Тип Сталий (Стійкий) 
Визначення / опис Викиди парникових газів (ПГ) на душу населення 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: загальний викид парникових газів (тон eCO2)  
Знаменник: загальна кількість мешканців міста 

Одиниця виміру Тони eCO2 / чол 
Довідкові документи  Ціль SDG  11.6: до 2030 року зменшити несприятливий вплив міст 

на навколишнє середовище на душу населення, зокрема, 
приділяючи особливу увагу якості повітря, комунальним та іншим 
підпиємствам поводження з відходами 

 

Кіотський протокол виконується у два етапи: перший почався в 2008 році 

і закінчився в 2012 році, тоді як другий почався в 2013 році і закінчиться в 2020 

році. Одночасно Європейський Союз (ЄС) встановив цілі пом’якшення 

наслідків зміни клімату до 2020 року, зобов’язавшись скоротити свої викиди 

принаймні на 20% у порівнянні з рівнями 1990 року (30% за умови укладення 

комплексної міжнародної угоди про зміну клімату). 

Методології визначення викидів парникових газів включають наступні 

пункти (але не обмежуються ними): 

– глобальний протокол даних викидів парникових газів у масштабах 

Співтовариства; 

– міжурядова група з питань зміни клімату, Керівні принципи МГЕЗК 

щодо національних кадастрів парникових газів; 

– глобальний протокол для викидів парникових газів за спільними 

масштабами; 

– стандарт ISO 14064 щодо парникових газів. 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані інвентаризації парникових 

газів Об’єднаних Націй. 



 290

Далі представлено опис ключових індикаторів ефективності «розумних» 

сталих міст другої підтеми теми Навколишнє середовище області «Навколишнє 

середовище» – підтеми (типології) «Вода та санітарія» (табл. 4.55–4.58). Дана 

підтема характеризується чотирьма індикаторами: якість питної води, 

споживання води, споживання прісної води, очищення стічних вод. 

У табл. 4.52 наведено опис першого з ключових індикаторів ефективності 

«розумних» сталих міст за областю «Навколишнє середовище», темою 

Навколишнє середовище, підтемою (типологією) Вода та санітарія – «Якість 

питної води». 

Таблиця 4.52 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Навколишнє середовище»/Навколишнє середовище/Вода та 

санітарія – Якість питної води 

Характеристика Опис 
Область Навколишнє середовище 
Тема Навколишнє середовище 
Типологія (категорія) Вода та санітарія 
Назва показника Якість питної води 
№ індикатора EN: EN: WS: 1C 
Тип Основний 
Тип Сталий (Стійкий) 
Визначення / опис Відсоток домогосподарств, охоплених розробленим планом 

збереження води 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: кількість відповідних зразків для керівних принципів 
ВООЗ.  
Знаменник: загальна кількість зразків 
Помножити на 100 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Ціль SDG 6.1.1: Частка населення, що користується безпечними 

службами питної води 
 

Безпека та якість води є основою людського розвитку та благополуччя. 

Забезпечення доступу до безпечної води є одним з найефективніших 

інструментів для сприяння здоров’ю та зменшенню рівня бідності. 

ВООЗ розробляє міжнародні норми щодо якості води та здоров’я людей 

у формі керівних принципів, які використовуються як основа регулювання та 

стандартизації в усьому світі. 
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Керівні принципи якості питної води сприяють охороні здоров’я населення, 

виступаючи за розробку місцевих стандартів та правил (цільові індикатори охорони 

здоров’я), прийняття підходів до профілактичного управління ризиками, що 

охоплюють водосховища для споживачів (Плани водяної безпеки) та незалежний 

нагляд, щоб забезпечити впровадження та ефективність Планів забезпечення 

безпеки води та дотримання національних стандартів. 

Міста повинні вимірювати якість питної води відповідно до останніх 

рекомендацій ВООЗ з якості питної води четвертого видання. 

Джерела даних / відповідні бази даних: Рекомендації ВООЗ щодо якості 

питної води.  

Опис другого з ключових індикаторів ефективності «розумних» сталих міст 

за областю «Навколишнє середовище», темою Навколишнє середовище, підтемою 

(типологією) Вода та санітарія – «Споживання води» представлено у табл. 4.53. 

Таблиця 4.53 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Навколишнє середовище»/Навколишнє середовище/Вода та 

санітарія – Споживання води 

Характеристика Опис 
Область Навколишнє середовище 
Тема Навколишнє середовище 
Типологія (категорія) Вода та санітарія 
Назва показника Споживання води 
№ індикатора EN: EN: WS: 2C 
Тип Основний 
Тип Сталий (Стійкий) 
Визначення / опис Загальне споживання води на душу населення 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: Загальна кількість споживання води в містах (л / день) 
Знаменник: загальна кількість мешканців міста 

Одиниця виміру л / день / чол. 
Довідкові документи  Індикатор SDG 6.4.1: Зміна ефективності використання води з 

часом 
 

Споживання води на одну людину залежить від: наявності та ціни води; 

клімату; використання води. 

У багатьох містах питне водопостачання не є постійним, і домогосподарства 

мають кілька годин, коли є доступ до води протягом дня. Споживання води 

набагато вище в містах з більш високими доходами. 
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Як правило, люди в містах розвинутих країн використовують 272 літри на 

день, а в Африці – 53 літра на день. Північноамериканські міста 

використовують в середньому подвійну кількість води на людину, у порівнянні 

з містами Західної Європи, і в сім разів більше, ніж в африканських містах. 

Споживання води повинно включати всю воду, що використовується 

в межах міста. Споживання води на душу населення повинно відповідати 

стійким водним ресурсам. 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можна отримати від 

комунальних підприємств послуг водопостачання, а також за даними 

Організації Об’єднаних Націй: база даних глобальних індикаторів на місцях. 

Опис третього з ключових індикаторів ефективності «розумних» сталих 

міст за областю «Навколишнє середовище», темою Навколишнє середовище, 

підтемою (типологією) Вода та санітарія – «Споживання прісної води» 

представлено у табл. 4.54. 

Таблиця 4.54 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Навколишнє середовище»/Навколишнє середовище/Вода та 

санітарія – Споживання прісної води 

Характеристика Опис 
Область Навколишнє середовище 
Тема Навколишнє середовище 
Типологія (категорія) Вода та санітарія 
Назва показника Споживання прісної води 
№ індикатора EN: EN: WS: 3C 
Тип Основний 
Тип Сталий (Стійкий) 
Визначення / опис Відсоток води, спожитої з джерел прісної води 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: Обсяг споживаної прісної води  
Знаменник: Загальний обсяг подачі води 
Помножити на 100 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Індикатор SDG 6.4.2: Рівень водного стресу: відокремлення 

прісної води як частки наявних ресурсів прісної води 

 
Мета цього індикатора – показати ступінь використання загальних 

прісноводних ресурсів для задоволення попиту на воду в країні. Це 
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є індикатором тиску країни на його водні ресурси і, отже, на стійкість її 

водокористування. 

Індикатор показує, наскільки вже використовуються водні ресурси, 

і відображає потреби у скоординованій політиці управління пропозицією та 

попитом. Це також може свідчити про посилення конкуренції та конфліктів 

навколо дефіциту прісної води. 

Зростання дефіциту води, вимірюване збільшенням вартості індикатора, 

негативно впливає на стійкість природно-ресурсної бази та несе подальші 

негативні наслідки для економічного розвитку. З іншого боку, дуже низькі 

значення індикатора можуть свідчити про те, що все ще є потенціал для 

збільшення водокористування стійким способом. 

«Калькуляція води визначається як прісна вода, взята з джерел 

наземних або поверхневих вод, постійно або тимчасово, і переміщується до 

місця використання. Якщо вода повертається до джерела поверхневї води, то 

споживання однієї і тієї ж води нижчим споживачем знову підраховується 

при складанні сумарних калькуляцій: це може призвести до подвійного 

підрахунку. Дані включають підрахунки для громадського водопостачання, 

зрошення, промислових процесів та охолодження електростанцій. 

Включається змінна та дренажна вода, тоді як вода, яка використовується 

для генерації гідроелектроенергії, зазвичай не включається. Цей індикатор 

вимірюється в м3 на душу населення (кубічний метр еквівалент 1 тис. 

Пляшок)» [490]. 

Тільки 3% води в світі – це прісна вода. Залежно від місця розташування 

вода для споживання може бути отримана з різних джерел. 

Вищий відсоток індикатора указує на більш високий рівень використання 

джерел прісної води. 

Джерела даних / відповідні бази даних: Інформація про обсяги води 

з прісних джерел споживання може бути отримана від комунальних 

підприємств послуг водопостачання. Гідрологічні дані можна також отримати 
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за запитом від Міністерства охорони навколишнього середовища. 

У табл. 4.55 наведено опис останнього, четвертого з ключових 

індикаторів ефективності «розумних» сталих міст за областю «Навколишнє 

середовище», темою Навколишнє середовище, підтемою (типологією) Вода та 

санітарія – «Очищення стічних вод». 

Таблиця 4.55 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Навколишнє середовище»/Навколишнє середовище/Вода та 

санітарія – Очищення стічних вод 

Характеристика Опис 
Область Навколишнє середовище 
Тема Навколишнє середовище 
Типологія (категорія) Вода та санітарія 
Назва показника Очищення стічних вод 
№ індикатора EN: EN: WS: 3C 
Тип Основний 
Тип Сталий (Стійкий) 
Визначення / опис Відсоток очишених стічних вод  за ступенями(первинна, 

вторинна, третинна) 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: Загальна кількість стічних вод, що зазнали 
(первинного / вторинного / третинного) очищення (л.) 
Знаменник: Загальна кількість зібраних стічних вод (л.)  
Помножити на 100 

Одиниця виміру Відсоток (первинної / вторинної / третинної) 
Довідкові документи  Індикатор SDG 6.3.1: Безпечне очищення відходів 

 

Покращення очищення води зменшує захворюваність на різні 

захворювання, пов’язані з водою. Надійна система очищення стічних вод 

є основним індикатором рівня місцевого розвитку та здоров’я населення. 

Забруднення води людськими відходами є меншою проблемою в країнах, які 

можуть дозволити собі очищати дренажні та стічні води. 

Забруднення води може бути зведене до мінімуму за рахунок адекватних 

інвестицій в системи очищення. Відсоток очищених стічних вод є індикатором 

управління якістю води. 

Усі види очищення включають очищення , яке дозволяє виділити воду 

в водні ресурси різного рівня екологічної безпеки: 



 295

– первинне очищення, яке проводиться для опадових стічних вод з метою 

усунення сміття. 

– вторинне очищення, яке знижує біологічний попит на кисень до 

прийнятного рівня шляхом окислення з використанням активного мулу або 

фільтра. 

– третинне очищення, яке ще більше знижує біологічний попит на кисень 

шляхом фільтрації, мікробного видалення фосфатів та нітратів та дезінфекції 

з використанням хлорину або озону. 

Джерела даних / відповідні бази даних: Цю інформацію можна отримати 

від муніципальних органів влади та основних підприємств водопостачання та 

водовідведення. 

Далі представлено опис єдиного ключового індикатора ефективності 

розумних сталих міст третьої підтеми теми Навколишнє середовище області 

«Навколишнє середовище» – підтеми (типології) «Відходи» – «Переробка 

твердих відходів» (табл. 4.56). 

Багато міст виробляють більше твердих відходів, ніж можна легко 

утилізувати, і використання відкритих майданчиків для спалювання відходів 

є більш поширеним у країнах, що розвиваються, або країнах з перехідною 

економікою, що може призвести до несприятливих наслідків для 

навколишнього середовища та здоров’я. 

Наступні види переробки можуть бути пріоритетними: 

– утилізація на санітарному полігоні має перевагу над спалюванням на 

відкритих майданчиках або захороненням у відкритих звалищах; 

– утилізація твердих відходів на контрольованому об’єкті має перевагу 

перед спалюванням та захороненням; 

– виробництво енергії з твердих відходів краще, ніж скидання та 

спалювання на відкритих майданчиках. 
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Таблиця 4.56 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Навколишнє середовище»/Навколишнє середовище/Відходи – 

Переробка твердих відходів 

Характеристика Опис 
Область Навколишнє середовище 
Тема Навколишнє середовище 
Типологія (категорія) Відходи 
Назва показника Переробка твердих відходів 
№ індикатора EN: EN: WA: 1C 
Тип Основний 
Тип Сталий (Стійкий) 
Визначення / опис Відсоток розподілу твердих побутових відходів, які розглядаються 

нижче, слід класифікувати на ті, що: 
а) розміщуються на санітарних полігонах; 
б) спалені на відкритій місцевості; 
в) згоріли; 
г) розміщується на відкритому звалищі; 
е) перероблені; 
f) інші (щодо загальної кількості вироблених твердих відходів). 
Про кожну переробку слід повідомляти окремо. 

Методологія Розраховується: 
Чисельник: загальна кількість твердих відходів, що перебувають 
(розміщуються на сміттєзвалищах / спалюються / спалюються на 
відкритій місцевості / утилізуються у відкритому звалищі / інші / 
переробляються) (т) 
Знаменник: Загальна кількість виробленої твердих побутових 
відходів (т)  
Помножити на 100 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Індикатор SDG 11.6.1: Відсоток міських твердих побутових 

відходів, що регуляр-но збираються, та з відповідним кінцевим 
скиданням у відношенні загальної кількості відходів, що 
утворюються містом 

 
Далі представлено опис ключових індикаторів ефективності «розумних» 

сталих міст четвертої підтеми теми Навколишнє середовище області 

«Навколишнє середовище» – підтеми (типології) «Якість навколишнього 

середовища» (табл. 4.57–4.58). Дана підтема характеризується двома 

індикаторами: вплив електромагнітних полів та вплив рівня шуму. 

Розміщення антен мобільних мереж та аналогічної інфраструктури 

бездротової міської мережі часто пов’язане з опором населення, який, як 

правило, збільшується зі зростанням щільності таких установок. Ця позиція 

може бути пов’язана з побоюваннями щодо потенційних ризиків для здоров’я, 
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спричинених їх впливом, а також до занепокоєння щодо естетики, впливу на 

вартість майна або таких питань, як конфіденційність інформації. 

Що стосується впливу ЕМП, то ці поля часто непомітні та погано 

сприймаються широкою громадськістю. Це може спричинити соціальні 

конфлікти через недовіру та відмову громадськості й призвести до затримок 

у розгортанні нових бездротових технологій. У цьому контексті міські чиновники 

та обрані представники повинні розробляти прозорі політики та механізми для 

реалізації бездротових проектів. (Рекомендації МСЕ-Т K.83 та МСЕ-Т K.113) 

ВООЗ розробила Рамки для розробки. Великі розбіжності між 

національними обмеженнями та міжнародними керівними принципами можуть 

спричинити плутанину з боку регуляторних органів та політиків та посилити 

громадську тривогу. 

Рамки для розробки стандартів на базі медичних досліджень, які 

визначають, як розробити науково обґрунтовані кількісні межі впливу ЕМП. 

Вони призначені для національних консультативних та / або регуляторних 

органів, які або розробляють нові стандарти для ЕМП, або переглядають основи 

своїх існуючих стандартів. 

У табл. 4.57 наведено опис першого з ключових індикаторів ефективності 

«розумних» сталих міст за областю «Навколишнє середовище», темою 

Навколишнє середовище, підтемою (типологією) Якість навколишнього 

середовища – «Вплив електромагнітних полів (ЕМП)». 

Рамки для розробки стандартів на базі медичних досліджень, які 

визначають, як розробити науково обґрунтовані кількісні межі впливу ЕМП. 

Вони призначені для національних консультативних та / або регуляторних 

органів, які або розробляють нові стандарти для ЕМП, або переглядають основи 

своїх існуючих стандартів. 

Міста підтверджують відповідність через статистично достовірну 

програму аудиту для антенних станцій мобільної мережі та надають дані щодо 

програми перевірки та результатів. (Рекомендація МСЕ-Т K.61) 
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Таблиця 4.57 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Навколишнє середовище» / Навколишнє середовище / Якість 

навколишнього середовища – Вплив електромагнітних полів 

Характеристика Опис 
Область Навколишнє середовище 
Тема Навколишнє середовище 
Типологія (категорія) Якість навколишнього середовища 
Назва показника Вплив електромагнітних полів 
№ індикатора EN: EN: EQ: 1C 
Тип Основний 
Тип Розумний 
Визначення / опис Відсоток антен мобільних мереж відповідно до рекомендацій, 

затверджених ВООЗ, щодо впливу електромагнітних полів (ЕМП) 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: кількість антен мобільних  мереж, що відповідають 
вимогам ВООЗ.  
Знаменник: загальна кількість антен мобільних мереж 
Помножити на 100 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Ціль SDG 16.B: Заохочувати та застосовувати недискримінаційні 

закони та політики щодо сталого розвитку 

 

Антенні мережі слід враховувати лише у тому випадку, якщо вони 

є частиною програми перевірки, і результати не показують зони 

невідповідності. (Рекомендація МСЕ-Т K.52) 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути зібрані через 

муніципальні / національні екологічні департаменти. 

У табл. 4.58 наведено опис другого з ключових індикаторів ефективності 

«розумних» сталих міст за областю «Навколишнє середовище», темою 

Навколишнє середовище, підтемою (типологією) Якість навколишнього 

середовища – «Вплив рівня шуму». 

Тривалий вплив надмірного рівня шуму може призвести до негативних 

наслідків для здоров’я та впливати на здатність жителів насолоджуватися 

зовнішнім та внутрішнім життям міста. 

Вплив шуму підраховується відповідно до вимог ISO 1996-2:1987 

Акустика – Опис та вимірювання шумів навколишнього середовища. Надмірна 

шумова експозиція повинна відображати площу міста, де рівень шуму 

перевищує 55 дБ. 
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Таблиця 4.58 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Навколишнє середовище»/Навколишнє середовище/Якість 

навколишнього середовища – Вплив рівня шуму 

Характеристика Опис 
Область Навколишнє середовище 
Тема Навколишнє середовище 
Типологія (категорія) Якість навколишнього середовища 
Назва показника Вплив рівня шуму 
№ індикатора EN: EN: EQ: 2A 
Тип Додатковий 
Тип Сталий (Стійкий) 
Визначення / опис Відсоток міських жителів, що піддаються впливу надмірного 

рівня шуму 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: Кількість мешканців міста, що піддаються впливу 
рівня шуму більше 55 дБ  
Знаменник: загальна кількість мешканців міста  
Помножити на 100 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Ціль SDG 11.6: до 2030 року зменшити несприятливий вплив 

міст на навколишнє середовище на душу населення, зокрема, 
приділяючи особливу увагу якості повітря, муніципальним та 
іншим видам поводження з відходами 

 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути зібрані через 

муніципальні / національні екологічні департаменти. 

Далі представлено опис ключових індикаторів ефективності «розумних» 

сталих міст п’ятої підтеми теми Навколишнє середовище області «Навколишнє 

середовище» – підтеми (типології) «Громадські місця та природа» (табл. 4.59–

4.62). Дана підтема характеризується чотирьма індикаторами: зелені зони, 

доступність до зелених зон, природоохоронні території, місця відпочинку 

та розваг. 

У табл. 4.59 наведено опис першого з ключових індикаторів ефективності 

«розумних» сталих міст за областю «Навколишнє середовище», темою 

Навколишнє середовище, підтемою (типологією) Громадські місця та природа – 

«Зелені зони». 
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Зелені райони важливі для сталого розвитку міста. Вони можуть 

включати парки, сади, зони відпочинку, природні зони чи інші відкриті зелені 

простори. 

Таблиця 4.59 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Навколишнє середовище»/Навколишнє середовище/Громадські 

місця та природа – Зелені зони  

Характеристика Опис 
Область Навколишнє середовище 
Тема Навколишнє середовище 
Типологія (категорія) Громадські місця та природа 
Назва показника Зелені зони  
№ індикатора EN: EN: PSN: 1C 
Тип Основний 
Тип Сталий (Стійкий) 
Визначення / опис Зелена територія на 100 000 жителів 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: Загальна площа зеленого простору міста (гектари) 
(державна та приватна)  
Знаменник: 1/100 тис. населення міста 

Одиниця виміру Гектари / 100 000 жителів 
Довідкові документи  Індикатор SDG 11.7.1: середня частка забудованої площі міст, що є 

відкритим простором для загального використання з розподілом за 
віковою групою, статтю та інвалідами 

 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути отримані 

в муніципальних парках та відділеннях відпочинку, відділах планування, 

аерофотознімках або з інших джерел. 

У табл. 4.60 представлено опис другого з ключових індикаторів 

ефективності «розумних» сталих міст за областю «Навколишнє середовище», 

темою Навколишнє середовище, підтемою (типологією) Громадські місця та 

природа – «Доступність до зелених зон». 

Проте важливо також відзначити, чи мають мешканці міста можливість 

вільного доступу до цих зон, оскільки наявність таких зон призводить до 

підвищення якості життя мешканців міста.  
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Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути отримані від 

муніципальних парків та відокремлених підрозділів, відділів планування, 

аерофотознімків або з інших джерел. 

Таблиця 4.60 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Навколишнє середовище»/Навколишнє середовище/Громадські 

місця та природа – Доступність до зелених зон 

Характеристика Опис 
Область Навколишнє середовище 
Тема Навколишнє середовище 
Типологія (категорія) Громадські місця та природа 
Назва показника Доступність до зелених зон 
№ індикатора EN: EN: PSN: 2A 
Тип Додатковий 
Тип Сталий (Стійкий) 
Визначення / опис Відсоток жителів з доступністю зелених зон 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: кількість мешканців, які живуть на відстані до 300 м 
від загальнодоступного зеленого простору щонайменше 0,5 га 
Знаменник: загальна кількість жителів міста  
Помножити на 100 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Індикатор SDG 11.7.1: середня частка забудованої площі міст, що є 

відкритим простором для загального використання з розподілом за 
віковою групою, статтю та інвалідами 

 

Опис третього з ключових індикаторів ефективності «розумних» сталих 

міст за областю «Навколишнє середовище», темою Навколишнє середовище, 

підтемою (типологією) Громадські місця та природа – «Природоохоронні 

території» наведено у табл. 4.61. 

Заповідні природні райони міста є важливими, щоб надати місцевим 

громадам можливості для збереження біорізноманіття місцевих видів. Природні 

райони повинні бути максимально збережені. 

«Природоохоронна територія» – це чітко визначений географічний 

простір, визнаний, присвячений і керований за допомогою юридичних чи інших 

ефективних засобів для досягнення довгострокового збереження природи 

з відповідними екосистемними видами та культурними цінностями. 
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Таблиця 4.61 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Навколишнє середовище»/Навколишнє середовище/Громадські 

місця та природа – Природоохоронні території 

Характеристика Опис 
Область Навколишнє середовище 
Тема Навколишнє середовище 
Типологія (категорія) Громадські місця та природа 
Назва показника Природоохоронні території 
№ індикатора EN: EN: PSN: 3A 
Тип Додатковий 
Тип Сталий (Стійкий) 
Визначення / опис Відсоток міської площі, що охороняється як природний об’єкт 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: Площа природних територій, що охороняються 
законом чи іншими ефективними засобами (гектар) 
Знаменник: Загальна площа міста (гектар)  
Помножити на 100 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Індикатор SDG 15.1.2: Частка важливих об’єктів для наземного та 

прісноводного біорізноманіття, що охоплені природоохоронними 
територіями, за типом екосистеми  
Індикатор SDG 15.B.1: Офіційна допомога розвитку та державні 
витрати на збереження та стале використання біорозмаїття та 
екосистем 
Ціль SDG14.5: до 2020 року зберегти принаймні 10 відсотків 
прибережних та морських територій відповідно до національного 
та міжнародного законодавства, що базується на основі найкращої 
наявної наукової інформації 

 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можна отримати 

в муніципальних парках та відділеннях відпочинку, відділах планування, 

аерофотознімках або з інших джерел. 

Опис останнього, четвертого з ключових індикаторів ефективності 

«розумних» сталих міст за областю «Навколишнє середовище», темою 

Навколишнє середовище, підтемою (типологією) Громадські місця та природа – 

«Місця відпочинку та розваг» надано у табл. 4.62. 

Рекреаційні заклади мають важливе значення для підтримки здоров’я 

мешканців міста та забезпечення можливостей громадськості встановлювати та 

підтримувати контакти.  
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Таблиця 4.62 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Навколишнє середовище»/Навколишнє середовище/Громадські 

місця та природа – Місця відпочинку та розваг 

Характеристика Опис 

Область Навколишнє середовище 
Тема Навколишнє середовище 
Типологія (категорія) Громадські місця та природа 
Назва показника Місця відпочинку та розваг 
№ індикатора EN: EN: PSN: 4A 
Тип Додатковий 
Тип Сталий (Стійкий) 
Визначення / опис Площа об’єктів громадського відпочинку на 100 000 жителів 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: Загальна площа критих та відкритих об’єктів (м2)  
Знаменник: 1/100 000 населення міста 

Одиниця виміру м2 / 100 000 жителів 
Довідкові документи  Індикатор SDG 11.7.1: середня частка забудованої площі міст, що 

є відкритим простором для загального використання з розподілом 
за віковою групою, статтю та інвалідами 

 

Криті об’єкти включають в себе: гімназії, громадські центри, басейни, 

арени чи подібні об’єкти, призначені для відпочинку. Відкриті об’єкти 

включають: спортивні майданчики, парки, ліси, або подібні території, 

призначені для відпочинку. 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можна отримати через 

муніципальні рекреаційні, планові та спортивні відділи та інші джерела. 

Після теми «Навколишнє середовище» в області «Навколишнє 

середовище» розкривається друга тема «Енергетика». Дана тема містить лише 

одну однойменну підтему – «Енергетика».  

Далі представлено опис ключових індикаторів ефективності «розумних» 

сталих міст підтеми Енергетика теми Енергетика області «Навколишнє 

середовище» (табл. 4.63–4.66).  

Ця підтема характеризується чотирьма індикаторами:  

– споживання поновлюваної енергії,  

– споживання електроенергії,  
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– споживання теплової енергії в житлових приміщеннях,  

– споживання енергії в громадських будівлях. 

У табл. 4.63 надано опис першого з ключових індикаторів ефективності 

«розумних» сталих міст за областю «Навколишнє середовище», темою 

Енергетика, підтемою (типологією) Енергетика – «Споживання поновлюваної 

енергії». 

Таблиця 4.63 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Навколишнє середовище»/Енергетика/Енергетика – Споживання 

поновлюваної енергії 

Характеристика Опис 
Область Навколишнє середовище 
Тема Енергетика 
Типологія (категорія) Енергетика 
Назва показника Споживання поновлюваної енергії 
№ індикатора EN: E: E: 1C 
Тип Основний 
Тип Сталий (Стійкий) 
Визначення / опис Відсоток поновлюваної енергії, що споживається у місті 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: Загальне споживання електроенергії з відновлюваних 
джерел (кВт * год / рік)  
Знаменник: Загальне споживання електроенергії в місті (кВт * год / рік) 
Помножити на 100 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Індикатор SDG 7.2.1: частка відновлюваної енергії у загальному 

кінцевому енергоспоживанні 

 

Використання енергії з відновлюваних джерел сприяє довгостроковоій 

стійкості міста; забезпеченню більшої незалежності електропостачання; і 

призводить до скорочення викидів парникових газів, пов’язаних з 

виробництвом електроенергії. 

Відновлювані джерела включають геотермальну, сонячну, вітрову, 

гідроенергетику, енергію припливу, хвильову енергію, біомасу тощо. 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можна отримати від 

місцевих постачальників електроенергії. 
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У табл. 4.64 надано опис другого з ключових індикаторів ефективності 

«розумних» сталих міст за областю «Навколишнє середовище», темою 

Енергетика, підтемою (типологією) Енергетика – «Споживання електроенергії». 

Таблиця 4.64 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Навколишнє середовище»/Енергетика/Енергетика – Споживання 

електроенергії 

Характеристика Опис 
Область Навколишнє середовище 
Тема Енергетика 
Типологія (категорія) Енергетика 
Назва показника Споживання електроенергії 
№ індикатора EN: E: E: 2C 
Тип Основний 
Тип Сталий (Стійкий) 
Визначення / опис Споживання електроенергії на душу населення 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: Загальне споживання електроенергії (кВт * год / рік)  
Знаменник: загальна кількість мешканців міста 

Одиниця виміру кВт * год / рік / чол 
Довідкові документи  Ціль SDG 7.3: До 2030 року подвійне глобальне підвищення рівня 

енергоефективності 
 

Електроенергія є ключовим компонентом, що дозволяє вести 

господарську діяльність у місті. Однак генерація електроенергії також може 

бути основним джерелом викидів парникових газів. 

Місто звітує про всю спожиту електроенергію в житлових, комерційних, 

інституційних та промислових цілях.  

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути зібрані з 

місцевих енергетичних компаній. 

Опис третього з ключових індикаторів ефективності «розумних» сталих 

міст за областю «Навколишнє середовище», темою Енергетика, підтемою 

(типологією) Енергетика – «Споживання теплової енергії в житлових 

приміщеннях» представлено у табл. 4.65. 

Теплова енергія разом з водою та електроенергією утворює три основні 

напрямки використання споживчих ресурсів у містах. 
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Таблиця 4.65 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Навколишнє середовище»/Енергетика/Енергетика – Споживання 

теплової енергії в житлових приміщеннях 

Характеристика Опис 

Область Навколишнє середовище 

Тема Енергетика 

Типологія (категорія) Енергетика 

Назва показника Споживання теплової енергії в житлових приміщеннях 

№ індикатора EN: E: E: 3C 

Тип Допоміжний 

Тип Сталий (Стійкий) 

Визначення / опис Споживання теплової енергії на душу населення 

Методологія Розраховується: 

Чисельник: Загальне споживання теплової енергії (ГДж / рік)  

Знаменник: загальна кількість мешканців міста 

Одиниця виміру ГДж / рік / чол 

Довідкові документи  Ціль SDG 7.3: До 2030 року подвійне глобальне підвищення рівня 

енергоефективності 

 

Енергоспоживання теплової енергії також є важливим джерелом викидів 

парникових газів, пов’язаних з містом.  

Отже, вимірювання та ініціативи щодо скорочення споживання теплової 

енергії необхідні для подолання кліматичних змін. Річні тенденції свідчать про 

зміни в ефективності. 

Джерелами теплової енергії, які слід включати, будуть природний газ, 

нафта, вугілля та ін. Вони використовууться для цілей домашнього 

використання, кулінарії та водяного опалення.  

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути зібрані 

з місцевих комунальних підприємств, що постачають теплову енергію. 

Опис останнього, четвертого з ключових індикаторів ефективності 

«розумних» сталих міст за областю «Навколишнє середовище», темою 

Енергетика, підтемою (типологією) Енергетика – «Споживання енергії 

в громадських будівлях» наведено у табл. 4.66. 
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Таблиця 4.66 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Навколишнє середовище»/Енергетика/Енергетика – Споживання 

енергії в громадських будівлях 

Характеристика Опис 

Область Навколишнє середовище 

Тема Енергетика 

Типологія  Енергетика 

Назва показника Споживання енергії в громадських будівлях 

№ індикатора EN: E: E: 4A 

Тип Основний 

Тип Сталий (Стійкий) 

Визначення / опис Щорічне споживання енергії громадських будівель 

Методологія Розраховується: 

Чисельник: Загальне споживання енергії громадськими будівлями 

(кВт * год / рік)  

Знаменник: Загальна площа громадських будівель (м2) 

Одиниця виміру кВт * год / м2 / рік 

Довідкові документи  Ціль SDG 7.3: До 2030 року подвійне глобальне підвищення рівня 

енергоефективності 

 

Будівлі можуть складати значну частку використання енергії, викидів 

парникових газів та використання ресурсів в межах міста. Енергоефективність 

та зменшення споживання енергії в будинках можуть зменшити викиди 

парникових газів, зберегти ресурси та пом’якшити кліматичні зміни. 

Споживання енергії повинно включати електроенергію, мазут, природний газ, 

пару та інші форми теплової енергії. Теплова енергія повинна бути перетворена 

в еквівалент кВт*год.  

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути зібрані з 

відділів комунального господарства та місцевих комунальних служб. 
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4.2.3. Індикатори області «Суспільство та культура» 

 

Область «Суспільство та культура» включає такі теми та підтеми 

(типології): 

– освіта, охорона здоров’я та культура (підтеми: освіта; здоров’я; 

культура); 

– безпека, житло та соціальна інтеграція (підтеми: житло; соціальна 

інтеграція; безпека; продовольча безпека). 

Деталізацію області «Суспільство та культура» за темами, підтемами та 

ключовими індикаторами ефективності «розумних» сталих міст представлено 

на рис. 4.8 [30]. 

Далі наведено опис ключових індикаторів ефективності «розумних» 

сталих міст області «Суспільство та культура», здійснено обґрунтування, 

інтерпретацію та актуальність застосування кожного індикатора. Зазначені 

джерела даних або відповідні бази даних для формування інформаційної бази 

для здійснення відповідних розрахунків (табл. 4.70–4.97). 

Першою розкривається тема «Освіта, охорона здоров’я та культура» 

області «Суспільство та культура». Дана тема містить три підтеми, а саме: 

освіта; здоров’я; культура. 

Перша підтема теми «Освіта, охорона здоров’я та культура» області 

«Суспільство та культура» – підтема «Освіта» характеризується чотирьма 

індикаторами: доступ учнів до ІКТ, охоплення середньою освітою, рівень вищої 

освіти, грамотність дорослого населення.  
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Рисунок 4.8 – Деталізація області «Суспільство та культура» за темами, 

підтемами та ключовими індикаторами ефективності «розумних» сталих міст 

Джерело: розроблено автором за [141]. 
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У табл. 4.67 представлено опис першого з ключових індикаторів 

ефективності розумних сталих міст за областю «Суспільство та культура», 

темою Освіта, охорона здоров’я та культура, підтемою (типологією) Освіта – 

«Доступ учнів до ІКТ». 

Таблиця 4.67 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Суспільство та культура»/Освіта, охорона здоров’я та 

культура/Освіта – Доступ учнів до ІКТ 

Характеристика Опис 
Область Суспільство та культура 
Тема Освіта, охорона здоров’я та культура 
Типологія (категорія) Освіта 
Назва показника Доступ учнів до ІКТ 
№ індикатора SC: EH: ED:1C 
Тип Основний 
Тип Розумний 
Визначення / опис Відсоток учнів з доступом до ІКТ в навчальних закладах 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: Учні з доступом до об’єктів ІКТ в аудиторії 
Знаменник: Загальна кількість учнів, які навчаються в школах  
Помножити на 100 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Індикатор SDG 4.4.1: Відсоток молоді та дорослих, які володіють 

інформаційними та комунікаційними технологіями (ІКТ) за 
набором навичок 
Індикатор SDG 4.a.1: Частка шкіл, які мають доступ до: (б) 
Інтернет для педагогічних цілей; (в) комп’ютери для педагогічних 
цілей 
Цільова частина SDG Завдання 5.B: Сприяти розширенню 
можливостей жінок шляхом використання технологій, зокрема 
інформаційно-комунікаційних технологій 

 

Навички ІКТ визначають ефективне використання ІКТ та з 2018 року 

включені до суб-індексу «практичних навичок в області ІКТ» індексу розвитку 

ІКТ – IDI–2018 [4]. Відсутність таких навичок залишається одним із основних 

бар’єрів, що заважає людям, зокрема жінкам та вразливим групам населення, 

користуватися потенціалом інформаційних та комунікаційних технологій. Цей 

індикатор допоможе встановити зв’язок між використанням ІКТ та впливом на 

розвиток, а також допоможе вимірювати та відстежувати рівень володіння 

навичками ІКТ різними користувачами. 

Охоплення індикатора передбачає збір даних як з державних, так 

і з приватних шкіл, а також релігійних і домашніх шкіл, які відповідають 
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визначеним державним стандартам.  

Джерела даних / відповідні бази даних: дані можуть бути зібрані 

місцевими шкільними радами / органами влади, регіональними / національними 

закладами освіти, або через опитування. 

У табл. 4.68 надано опис другого з ключових індикаторів ефективності 

«розумних» сталих міст за областю «Суспільство та культура», темою Освіта, 

охорона здоров’я та культура, підтемою (типологією) Освіта – «Охоплення 

середньою освітою». 

Таблиця 4.68 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Суспільство та культура»/Освіта, охорона здоров’я та 

культура/Освіта – Охоплення середньою освітою 

Характеристика Опис 
Область Суспільство та культура 
Тема Освіта, охорона здоров’я та культура 
Типологія (категорія) Освіта 
Назва показника Охоплення середньою освітою 
№ індикатора SC: EH: ED: 2C 
Тип Основний 
Тип Структурний 
Визначення / опис Відсоток населення шкільного віку, що зараховується до шкіл 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: кількість учнів початкавих та середніх класів у 
державних та приватних школах 
Знаменник: загальна кількість населення шкільного віку 
Помножити на 100 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Ціль SDG. 4.1: до 2030 року забезпечити, щоб усі дівчата та 

хлопчики мали повну безкоштовну, рівноправну та якісну 
початкову та середню освіту, що веде до відповідних та 
ефективних результатів навчання 

 

Освіта має важливе значення для людського розвитку. Це також 

є індикатором майбутнього потенціалу міста, його мешканців та робочої сили. 

Місто повинно звітувати про кількість учнів у державних та приватних 

школах, а також про визнання релігійних та домашніх шкіл, які відповідають 

визначеним державним стандартам.  

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані про реєстрацію можуть бути 

зібрані з місцевих шкільних рад / органів влади або регіональних / 

національних відділів освіти. 
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Опис третього з ключових індикаторів ефективності «розумних» сталих 

міст за областю «Суспільство та культура», темою Освіта, охорона здоров’я та 

культура, підтемою (типологією) Освіта – «Рівень вищої освіти» представлено 

в табл. 4.69. 

Таблиця 4.69 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Суспільство та культура/Освіта, охорона здоров’я та 

культура/Освіта – Рівень вищої освіти 

Характеристика Опис 
Область Суспільство та культура 
Тема Освіта, охорона здоров’я та культура 
Типологія (категорія) Освіта 
Назва показника Рівень вищої освіти 
№ індикатора SC: EH: ED: 3C 
Тип Основний 
Тип Структурний 
Визначення / опис Кількість мешканців міста з вищою освітою на 100 000 жителів 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: Кількість мешканців міста, що мають принаймні одну 
вищу освіту 
Знаменник: 1/100 тис. населення міста 

Одиниця виміру Кількість вищих освіт / 100 000 жителів 
Довідкові документи  Ціль SDG 4.3: до 2030 року забезпечити рівний доступ для всіх 

жінок і чоловіків до доступної та якісної технічної, професійної та 
вищої освіти, включаючи університет 

 

Університети, безумовно, є ключовою частиною всіх вищих систем 

освіти. Крім того, різноманітний і зростаючий набір державних і приватних 

установ в кожній країні, зокрема, коледжів, технічних навчальних закладів, 

громадських коледжів, медичних училищ, науково-дослідних лабораторій, 

центрів передового досвіду, інтернет-центрів дистанційного навчання, а також 

багатьох інших форм установ, які підтримують підготовку кадрів з вищою 

освітою, необхідних для розвитку. (Світовий банк) 

Вищу освіту також можна розділити на повну та неповну вищу (третього 

рівня). Така освіта часто безпосередньо готує студентів до ринку праці.  

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути зібрані 

з місцевих або регіональних відділів освіти або отримані з даних національних 

переписів. 
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Опис останнього, четвертого з ключових індикаторів ефективності 

«розумних» сталих міст за областю «Суспільство та культура», темою Освіта, 

охорона здоров’я та культура, підтемою (типологією) Освіта – Грамотність 

дорослого населення» наведено в табл. 4.70. 

Таблиця 4.70 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Суспільство та культура»/Освіта, охорона здоров’я та 

культура/Освіта – Грамотність дорослого населення 

Характеристика Опис 
Область Суспільство та культура 
Тема Освіта, охорона здоров’я та культура 
Типологія (категорія) Освіта 
Назва показника Грамотність дорослого населення 
№ індикатора SC: EH: ED: 4C 
Тип Основний 
Тип Структурний 
Визначення / опис Рівень грамотності дорослого населення 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: кількість дорослих жителів міста, які вважаються 
грамотними.  
Знаменник: загальна кількість мешканців міста 
Помножити на 100 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Індикатор SDG 4.6.1: Відсоток населення в даній групі, що 

забезпечує, принаймні, фіксований рівень професійної підготовки 
з навичками грамотності та розрахунків 

 

Цей індикатор є корельованим з індикатором рівня кваліфікації молоді та 

дорослих. Рівень грамотності у дорослих визначається як «відсоток населення 

віком від 15 років, який може як прочитати, так і написати з коротким простим 

твердженням про своє повсякденне життя». 

Як правило, «грамотність» також охоплює «розрахунки», здатність 

робити прості арифметичні розрахунки. Поліпшення тенденцій та вищі 

значення індикатора вважаються позитивними 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути зібрані 

місцевими освітніми та робочими підрозділами, або, можливо, вони повинні 

бути визначені за національними даними. Цей індикатор є прямим індикатором 

рівня кваліфікації молоді та дорослих. Його також можуть збирати з наступних 



 314

джерел: Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури / 

Статистичний інститут ЮНЕСКО, включаючи індикатор «Освіта для всіх». 

Далі представлено опис ключових індикаторів ефективності «розумних» 

сталих міст другої підтеми – підтеми «Здоров’я» теми «Освіта, охорона 

здоров’я та культура» області «Суспільство та культура» (табл. 4.71–4.76). Дана 

підтема характеризується трьома індикаторами: електронні медичні записи, 

ймовірна тривалість життя, материнська смертність, забезпеченість лікарями, 

забезпеченість ліжко-місцями у стаціонарах, охоплення програмами медичного 

страхування / охорони здоров’я. 

Електронна медична документація означає систему збору медичних 

записів про пацієнта, які зберігаються в цифровому форматі, щоб їх можна було 

переглядати та розповсюджувати серед усіх відповідних медичних працівників. 

Як правило, електронна медична картка є єдиним файлом, який містить 

найновішу інформацію про пацієнта. 

Електронний медичний облік також може містити іншу інформацію, таку 

як відвідування медичних працівників, вакцинація, результати медичних 

знімків, інформація про білінг тощо. 

У табл. 4.71 наведено опис першого з ключових індикаторів ефективності 

«розумних» сталих міст за областю «Суспільство та культура», темою Освіта, 

охорона здоров’я та культура, підтемою (типологією) Здоров’я – «Електронні 

медичні записи». 

Оскільки записи електронної охорони здоров’я зберігаються 

централізовано та є більш достовірними, вони можуть бути неоціненним 

джерелом у надзвичайних ситуаціях, коли пацієнт не може спілкуватися. 

Проте деякі пацієнти можуть не виступати за «обмін» записами між 

постачальниками медичних послуг. У таких ситуаціях постачальник медичних 

послуг повинен чітко запитати, чи хоче пацієнт поділитися своїми даними 

з іншими постачальниками (в ситуаціях, що загрожують життю). Відповідні 

закони про захист даних також вступають у дію разом з цим індикатором.  
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Таблиця 4.71 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Суспільство та культура» / Освіта, охорона здоров’я та культура / 

Здоров’я – Електронні медичні записи 

Характеристика Опис 
Область Суспільство та культура 
Тема Освіта, охорона здоров’я та культура 
Типологія (категорія) Здоров’я 
Назва показника Електронні медичні записи 
№ індикатора SC: EH: ED: 5A 
Тип Додатковий 
Тип Розумний 
Визначення / опис Відсоток мешканців міста з повними медичними записами, 

доступними для всіх медичних працівників в електронному 
вигляді 

Методологія Розраховується: 
Чисельник: Кількість мешканців міста з електронними медичними 
записами  
Знаменник: Загальна кількість мешканців міста 
Помножити на 100% 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Ціль SDG 3.D: Посилення спроможності всіх країн, зокрема країн, 

що розвиваються, для раннього попередження захворювань, 
зменшення ризику та управління національними та глобальними 
ризиками для здоров’я 

 

Період зберігання даних починається з дати останнього введення 

інформації в медичну довідку в конкретному медичному закладі. У багатьох 

країнах зберігання медичних документів за межами втановленого періоду 

зберігання вважається порушенням прав приватної особи. Отже, медичні 

установи в більшості країн рекомендують знищувати медичні записи після 

закінчення терміну зберігання або передачі файлів пацієнтам. Якщо лікарні / 

клініки хочуть продовжувати використовувати ці дані для дослідницьких цілей 

після періоду зберігання, важливо, щоб вся інформація була анонімною. Деякі 

записи, пов’язані з народженням, лікуванням раку та трансплантацією органів, 

зберігаються невизначений термін. 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можна отримати через 

муніципальні / регіональні / національні відділи охорони здоров’я. 

У табл. 4.72 представлено опис другого з ключових індикаторів 

ефективності «розумних» сталих міст за областю «Суспільство та культура», 
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темою Освіта, охорона здоров’я та культура, підтемою (типологією) Здоров’я – 

«Ймовірна тривалість життя». 

Таблиця 4.72 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Суспільство та культура» / Освіта, охорона здоров’я та культура / 

Здоров’я – Ймовірна тривалість життя 

Характеристика Опис 
Область Суспільство та культура 
Тема Освіта, охорона здоров’я та культура 
Типологія (категорія) Здоров’я 
Назва показника Ймовірна тривалість життя 
№ індикатора SC: EH: H:1C 
Тип Основний 
Тип Структурний 
Визначення / опис Середня тривалість життя 
Методологія Розраховується: 

Середня кількість років, які як очікується проживе новонароджений, 
якщо поточні індикатори смертності залишаться на поточному рівні 

Одиниця виміру Роки 
Довідкові документи  Ціль SDG 3.4: до 2030 року скоротити на третину передчасну 

смертність від неінфекційних захворювань шляхом профілактики та 
лікування та сприяти розвитку психічного здоров’я та благополуччя 

 

«Очікувана тривалість життя при народженні відображає загальний 

рівень смертності населення. Це вказує на середню кількість років, що 

очікується, від часу народження новонародженого, якщо поточні індикатори 

смертності залишаться на поточному рівні, і, підсумовує загальний рівень 

смертності серед усіх вікових груп – дітей та підлітків, дорослих та людей 

похилого віку» [376]. 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути зібрані 

у місцевих відділів охорони здоров’я або, можливо, вони повинні бути 

розраховані за регіональними та національними даними. 

Опис третього з ключових індикаторів ефективності «розумних» сталих 

міст за областю «Суспільство та культура», темою Освіта, охорона здоров’я та 

культура, підтемою (типологією) Здоров’я – «Материнська смертність» 

наведено у табл. 4.73. 

«Материнська смерть – це смерть жінки під час вагітності або протягом 

42 днів після припинення вагітності, незалежно від тривалості та місця 
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вагітності, від будь-якої причини, пов’язаної з вагітністю або її перебігом, але 

не від випадкових причин . Щоб полегшити ідентифікацію смертності матерів в 

умовах, коли причина смерті невизначена, у міжнародній класифікації хвороб 

запроваджено додаткову категорію: смертність, пов’язана з вагітністю. Це 

визначається як смерть жінки під час вагітності або протягом 42 днів після 

припинення вагітності, незалежно від причини смерті» [376]. 

Таблиця 4.73 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Суспільство та культура» / Освіта, охорона здоров’я та культура / 

Здоров’я – Материнська смертність 

Характеристика Опис 
Область Суспільство та культура 
Тема Освіта, охорона здоров’я та культура 
Типологія (категорія) Здоров’я 
Назва показника Материнська смертність 
№ індикатора SC: EH: H: 2C 
Тип Основний 
Тип Структурний 
Визначення / опис Материнська смертність на 100 000 живонароджених 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: Кількість смертей у матері / рік  
Знаменник: 1/100 тис. живонароджених / рік 

Одиниця виміру Кількість / 100 000 живонароджених 
Довідкові документи  Індикатор SDG 3.1.1: коефіцієнт материнської смертності 

 

Тенденція зниження та низькі значення даного індикатора вважаються 

позитивними. 

Джерела даних / відповідні бази даних: Джерела можуть включати  

організації реєстрації народжень, обстеження домогосподарств, перепис 

населення, записи медичних послуг та спеціальні дослідження щодо смертності 

жінок репродуктивного віку. 

Вимірювати материнську смертність точно достатньо важко, за винятком 

випадків, коли існує комплексна реєстрація смертей та їх причини. В іншому 

випадку, переписи або опитування можуть використовуватися для вимірювання 

рівнів материнської смертності. Дані, отримані з архівів медичних послуг, 

є проблематичними, тому що не всі пологи відбуваються в медичних установах. 
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У дослідженні смертності жінок репродуктивного віку використовують 

тріангуляцію різноманітних джерел даних про загибель жінок репродуктивного 

віку, включаючи ревізійний огляд та/або дані розтину для точного визначення 

смертності матерів. Для країн, які не мають надійних даних про материнську 

смертність, застосовуються статистичні моделі. Глобальні та регіональні оцінки 

материнської смертності розробляються кожні п’ять років за допомогою моделі 

регресії. 

Опис четвертого з ключових індикаторів ефективності «розумних» сталих 

міст за областю «Суспільство та культура», темою Освіта, охорона здоров’я та 

культура, підтемою (типологією) Здоров’я – «Забезпеченість лікарями» 

наведено у табл. 4.74. 

Таблиця 4.74 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Суспільство та культура» / Освіта, охорона здоров’я та культура / 

Здоров’я – Забезпеченість лікарями 

Характеристика Опис 
Область Суспільство та культура 
Тема Освіта, охорона здоров’я та культура 
Типологія (категорія) Здоров’я 
Назва показника Забезпеченість лікарями 
№ індикатора SC: EH: H:3C 
Тип Основний 
Тип Структурний 
Визначення / опис Кількість лікарів на 100 тис. жителів 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: кількість лікарів загальної практики або лікарів-фахівців, 
що працюють у місті  
Знаменник: 1/100 тис. населення міста 

Одиниця виміру Кількість / 100 тис. жителів 
Довідкові документи  Індикатор SDG 3.C.1: Щільність та розподіл працівників охорони 

здоров’я 
 

«Наявність лікарів є важливим індикатором сили системи охорони здоров’я 

міста. Є дані, що кількість лікарів позитивно пов’язана з індикатором імунізації, 

рівнем первинної медичної допомоги та виживанням дитини та матері. 

Класифікація медичних працівників ґрунтується на критеріях професійної 

освіти та професійної підготовки, регулюванні діяльності медичних закладів та 

обов’язків для працівників, тобто на основі класифікації ключових індикаторів 
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робочої сили відповідно до загальних характеристик. Основна структура ВООЗ 

ґрунтується на останніх версіях міжнародно-стандартизованих систем 

класифікації Міжнародної організації праці (Міжнародна стандартна 

класифікація професій – International Standard Classification of Occupations), 

Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (Міжнародна 

стандартна класифікація освіти – International Standard Classification of 

Education) та Статистичного відділу Організації Об’єднаних Націй 

(Міжнародна стандартна промислова класифікація всіх видів економічної 

діяльності – International Standard Industrial Classification of All Economic 

Activities). Залежно від характеру ситуації в кожній країні та засобу 

вимірювання, дані доступні в кількості до 9 категорій медичних працівників в 

агрегованому наборі та до 18 категорій в дезагрегованому наборі» [376]. 

Місто звітує про кількість ліцензованих лікарів та про повну робочу 

відповідність. 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути зібрані 

місцевими органами охорони здоров’я, приватними / державними лікарнями 

та / або опитуваннями робочої сили. 

У табл. 4.75 представлено опис п’ятого з ключових індикаторів 

ефективності «розумних» сталих міст за областю «Суспільство та культура», 

темою Освіта, охорона здоров’я та культура, підтемою (типологією) Здоров’я – 

«Забезпеченість ліжко-місцями у стаціонарах». 

Забезпеченість ліжко-місцями у стаціонарах є одним з небагатьох 

наявних індикаторів, за допомогою яких контролюється рівень надання 

медичних послуг. Постачання послуг є важливою частиною систем охорони 

здоров’я, і щільність стаціонарних ліжок у стаціонарі є одним з небагатьох 

індикаторів, які можна зібрати в усьому світі. 

Індикатор лікарняні ліжка повинен включати стаціонарні та пологові 

ліжка. В цей індикатор включаються ліжка в палатах, які закриті з причин, 

таких як відсутність медичного персоналу та будівельних робіт. Він також 

повинен включати ліжка для пацієнтів, яким потрібна постійна допомога, 

спеціалізована допомога та інкубатори. Він не може включати ліжка для 
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догляду за дітьми, ліжка для попередньої анестезії, ліжка для пробудження, 

ліжка для членів сім’ї пацієнта та ліжка для працівників лікарень [251]. 

Таблиця 4.75 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Суспільство та культура» / Освіта, охорона здоров’я та культура / 

Здоров’я – Забезпеченість ліжко-місцями у стаціонарах 

Характеристика Опис 
Область Суспільство та культура 
Тема Освіта, охорона здоров’я та культура 
Типологія (категорія) Здоров’я 
Назва показника Забезпеченість ліжко-місцями у стаціонарах 
№ індикатора SC: EH: H: 4A 
Тип Додатковий 
Тип Структурний 
Визначення / опис Кількість ліжко-місць у стаціонарах на 100 000 жителів 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: загальна кількість стаціонарних ліжко-місць 
(державних та приватних).  
Знаменник: 1/100 тис. населення міста 

Одиниця виміру Кількість / 100 000 жителів 
Довідкові документи  Ціль SDG 3.9: досягнення загального медичного забезпечення, 

включаючи захист фінансових ризиків, доступ до якісних сервісних 
служб охорони здоров’я та доступ до безпечних, ефективних, якісних 
та недорогих основних лікарських засобів та вакцин для всіх 

 

Паціент на амбулаторному лікуванні – це той, хто офіційно прийнятий 

(або «госпіталізований») до установи для лікування та/або догляду, 

і залишається на протязі не менше однієї ночі в лікарні або інших установах, 

що надають стаціонарне лікування. 

Формальний прийом залежить від того, чи пацієнт лікується лікарем або 

іншим медичним персоналом на об’єкті. Лише пацієнти лікарів офіційно 

зараховуються до реєстру пацієнтів лікарні. Інші особи, випадки яких 

розглядаються іншим медичним персоналом (у тому числі медсестри, 

парамедиці тощо), не вважаються пацієнтами лікарень, а записи про їх 

відвідування не зберігаються протягом 1-2 років. Крім того, амбулаторні 

консультації з лікарями в лікарні чи клініці не є офіційним прийомом. Проте 

записи про ці амбулаторні візити зберігаються в лікарняному реєстрі протягом 

повного періоду зберігання (відповідно до законів країни). 
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Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути зібрані з місцевих 

відділів охорони здоров’я або з лікарняного обліку чи обстеження лікарень. 

У табл. 4.76 надано опис останнього, шостого з ключових індикаторів 

ефективності «розумних» сталих міст за областю «Суспільство та культура», 

темою Освіта, охорона здоров’я та культура, підтемою (типологією) Здоров’я – 

«Охоплення програмами медичного страхування / охорони здоров’я». 

Таблиця 4.76 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Суспільство та культура / Освіта, охорона здоров’я та культура / 

Здоров’я – Охоплення програмами медичного страхування / охорони здоров’я 

Характеристика Опис 
Область Суспільство та культура 
Тема Освіта, охорона здоров’я та культура 
Типологія (категорія) Здоров’я 
Назва показника Охоплення програмами медичного страхування / охорони здоров’я 
№ індикатора SA: EH: H: 5A 
Тип Додатковий 
Тип Структурний 
Визначення / опис Відсоток міських жителів, що покриваються програмою основного 

медичного страхування або системою охорони здоров’я 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: кількість мешканців, які покриваються медичним 
страхуванням або системою охорони здоров’я 
Знаменник: загальна кількість мешканців міста  
Помножити на 100 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Ціль SDG 3.9: досягнення загального медичного забезпечення, 

включаючи захист фінансових ризиків, доступ до якісних 
сервісних служб охорони здоров’я та доступ до безпечних, ефек-
тивних, якісних та недорогих основних лікарських засобів та 
вакцин для всіх 

 

Відсутність медичного страхування чи системи охорони здоров’я 

є важливою перешкодою для доступу до необхідної медичної допомоги, 

включаючи профілактичні послуги. Основне медичне страхування забезпечить 

захист фінансових ризиків та охоплюватиме найважливіші медичні послуги за 

прийнятною ціною, і їх слід враховувати. 

У деяких країнах немає універсальної медичної страховки, а більшість 

послуг медичного страхування поставляються приватними страховими 

компаніями. Проте в цих країнах державні лікарні є безкоштовними для бідних 
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або пропонують послуги за дуже низькою ціною. Жителі, на яких поширюється 

ця послуга, також повинні бути підраховані. 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути зібрані 

у місцевих відділів охорони здоров’я або, можливо, вони повинні бути 

розраховані за національними даними. 

Далі наведено опис ключових індикаторів ефективності «розумних» 

сталих міст третьої і останньої підтеми теми Освіта, охорона здоров’я та 

культура області «Суспільство та культура» – підтеми «Культура» (табл. 4.77–

4.78). Дана підтема характеризується двома індикаторами: витрати на 

культурну спадщину, культурна інфраструктура. 

У табл. 4.77 представлено опис першого з двох ключових індикаторів 

ефективності «розумних» сталих міст за областю «Суспільство та культура», 

темою Освіта, охорона здоров’я та культура, підтемою (типологією) Культура – 

«Витрати на культурну спадщину». 

Таблиця 4.77 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Суспільство та культура» / Освіта, охорона здоров’я та культура / 

Культура – Витрати на культурну спадщину 

Характеристика Опис 
Область Суспільство та культура 
Тема Освіта, охорона здоров’я та культура 
Типологія (категорія) Культура 
Назва показника Витрати на культурну спадщину 
№ індикатора SA: EH: C: 1C 
Тип Основний 
Тип Структурний 
Визначення / опис Відсотк витрат міста на культурну спадщину  
Методологія Розраховується: 

Чисельник: Муніципальні витрати на охорону та збереження всієї 
культурної та природної спадщини (дол. США) 
Знаменник: загальний операційний бюджет міста (дол. США) 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Ціль SDG 11.4: Посилити зусилля, спрямовані на охорону і 

збереження світової культурної та природної спадщини. 
 

Ці витрати включають витрати працівників, витрати на будівництво, 

витрати на технічне обслуговування та субсидії. Витрати на культуру 

закладами та мешканцями певної країни пов’язані з економічним розвитком, 
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оскільки вони відображають розподіл доходів, що підтримують національне та 

іноземне культурне виробництво. Оцінка витрат також є непрямим способом 

наближення позитивного впливу сучасної економіки до культури, оскільки вона 

демонструє, наскільки суспільство оцінює кількість та якість пропозиції, що 

пропонуються цим типом економіки. Нарешті, фактичні витрати також можуть 

слугувати ознакою потенціалу для розширення сфери культури. 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можна збирати через 

муніципальні фінансові звіти.  

У табл. 4.78 наведено опис другого ключового індикатора ефективності 

«розумних» сталих міст за областю «Суспільство та культура», темою Освіта, 

охорона здоров’я та культура, підтемою Культура – «Культурна інфраструктура». 

Таблиця 4.78 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Суспільство та культура» / Освіта, охорона здоров’я та культура / 

Культура – Культурна інфраструктура 

Характеристика Опис 
Область Суспільство та культура 
Тема Освіта, охорона здоров’я та культура 
Типологія (категорія) Культура 
Назва показника Культурна інфраструктура 
№ індикатора SC: EH: C: 2A 
Тип Додатковий 
Тип Структурний 
Визначення / опис Кількість закладів культури на 100 000 жителів 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: Кількість закладів культури  
Знаменник: 1/100 тис. населення міста 

Одиниця виміру Кількість / 100 000 жителів 
Довідкові документи  Ціль SDG 11.4: Посилити зусилля, спря-мовані на охорону і 

збереження світової культурної та природної спадщини. 
 

ЮНЕСКО стверджує, що розвиток не може бути стійким без сильного 

компоненту культури. Дійсно, лише підхід до розвитку, що базується на 

взаємній повазі та відкритому діалозі між культурами, може призвести до 

тривалих, всеохоплюючих та рівноправних результатів. ЮНЕСКО визначає 

наступне, що є частиною «культурної інфраструктури»: 

– об’єкти культурної та природної спадщини: музеї, археологічні та 
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історичні місця (включаючи археологічні пам’ятки та будівлі), культурні 

ландшафти та природні об’єкти спадщини;  

– вистави та святкування: місця для виконавчого та музичного мистецтва, 

фестивалів, свят та ярмарків; 

– образотворче мистецтво: місця, присвячені візуальним мистецтвам; 

– книги та преса: бібліотеки та книжкові ярмарки; 

– аудіовізуальні та інтерактивні медіа: медіацентри та кінотеатри; 

– дизайн та творчі послуги: місця, пов’язані графічним дизайном та дизайном 

інтер’єру, ландшафтним дизайном, архітектурними та рекламними послугами. 

Культурна інфраструктура відіграює ключову роль у просуванні 

культурної освіти, розширенні можливостей, одночасно покращуючи якість 

життя громадян. Культурна інфраструктура також має вирішальне значення для 

створення середовищ, що сприяють виникненню динамічних секторів 

культури, оскільки вони є джерелом культурної, соціальної та економічної 

життєздатності в районах їх розташування. 

Для того, щоб культура зайняла гідне місце у стратегіях та процесах 

розвитку, ЮНЕСКО прийняла тристоронній підхід: він очолює всесвітню 

пропаганду культури та розвитку, а також співпрацює з міжнародним 

співтовариством з метою встановлення чіткої політики, правової бази та роботи 

на місцях щодо підтримки урядом та місцевими зацікавленими сторонами для 

збереження спадщини, зміцнення творчої індустрії та заохочення культурного 

плюралізму. 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути зібрані з 

муніципальних, регіональних або національних відділів культури та мистецтва. 

Далі розкрито зміст другої теми з області «Суспільство та культура» – 

теми «Безпека, житло та соціальна інтеграція», яка включає 4 підтеми: житло, 

соціально інтеграція, безпека та продовольча безпека.  

Опис ключових індикаторів ефективності «розумних» сталих міст першої 

підтеми теми Безпека, житло та соціальна інтеграція області «Суспільство та 

культура» – підтеми «Житло» представлений у табл. 4.79–4.80. Дана підтема 

характеризується двома індикаторами: неформальні поселення та витрати на житло. 
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У табл. 4.79 наведено опис першого з двох ключових індикаторів 

ефективності «розумних» сталих міст за областю «Суспільство та культура», 

темою Безпека, житло та соціальна інтеграція, підтемою (типологією) Житло – 

«Неформальні поселення». 

Таблиця 4.79 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Суспільство та культура» / Безпека, житло та соціальна інтеграція / 

Житло – Неформальні поселення 

Характеристика Опис 
Область Суспільство та культура 
Тема Безпека, житло та соціальна інтеграція 
Типологія (категорія) Житло 
Назва показника Неформальні поселення 
№ індикатора SC: SH: HO: 1C 
Тип Основний 
Тип Структурний 
Визначення / опис Відсоток мешканців міста, які живуть у нетрях, неформальні 

поселення чи неналежне житло 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: Кількість людей, що живуть у нетрях, неформальних 
поселеннях або неналежному житлі 
Знаменник: загальна кількість мешканців міста 
Помножити на 100 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Індикатор SDG 11.1.1: Частка міського населення, що живе в 

нетрях, неформальних поселеннях або неадекватному житлі 
 

Термін «неофіційні поселення» використовується для позначення 

нерегульованого, незаконного та несанкціонованого будівництва, що виникає 

внаслідок умов і правил в різних країнах, включаючи «спонтанні», 

«незаплановані», «несанкціоновані», «незаконні» або «скваттерні» 

поселення. Термін «неофіційний» також може використовуватися для 

поселень біженців або вразливих людей, переповнених та напівзруйнованих 

житлових будинків у містах або нетрях. Організація Об’єднаних Націй 

застосувала термін «неформальні поселення» для посилання на: 1) житлові 

райони, де група житлових одиниць була побудована на землі, на яку не 

мають юридичних підстав або які незаконно займають мешканці; 

2) незаплановані поселення, де житло не відповідає чинному плануванню та 

будівництву (несанкціоноване житло).  
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Неформальне, трущобне або неналежне житло є індикатором 

нестабільних обставин. 

Місто повинно звітувати про домашні господарства, які не мають 

жодного з наступних п’яти елементів:  

– доступ до основної води (доступ до достатньої кількості води для 

сімейного користування за прийнятною ціною, що доступна членам сім’ї, без 

особливих зусиль); 

– доступ до базової санітарії (доступ до системи видалення екскрементів 

або у формі приватного туалету або загального туалету, доступного для 

розумної кількості людей);  

– охорона прав власності (свідоцтво документації, що підтверджує 

легальний стан перебування на земельній ділянці); 

– довговічність житла;  

– достатня житлова площа (не більше двох осіб, які проживають в одній 

кімнаті). 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути зібрані з 

відділів муніципального планування, дослідження домашніх господарств та 

громадських опитувань. 

У табл. 4.80 представлено опис другого ключового індикатора 

ефективності «розумних» сталих міст за областю «Суспільство та культура», 

темою Безпека, житло та соціальна інтеграція, підтемою (типологією) Житло – 

«Витрати на житло». 

Витрати на житлове будівництво включають оренду, іпотеку, комунальні 

послуги, обслуговування, ремонт енергоефективності та інші ремонтні роботи. 

Витрати на житлове будівництво є основними факторами, що визначають 

умови проживання людей та домашніх господарств. Побоювання щодо 

доступності житла важливі, особливо коли відбувається різке зростання цін на 

житло, оренду та на енергоносії. Житлове будівництво є одним із найбільших 

компонентів як витрат, так і активів домогосподарств.  
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Таблиця 4.80 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Суспільство та культура» / Безпека, житло та соціальна інтеграція / 

Житло – Витрати на житло 

Характеристика Опис 
Область Суспільство та культура 
Тема Безпека, житло та соціальна інтеграція 
Типологія (категорія) Житло 
Назва показника Витрати на житло 
№ індикатора SC: SH: HO: 2A 
Тип Додатковий 
Тип Структурний 
Визначення / опис Відсоток витрат на житло від доходу  
Методологія Розраховується: 

Чисельник: Витрати на житло (дол. США) Знаменник: загальний 
дохід домогосподарства (дол. США)  
Помножити на 100 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Ціль SDG: 11.1: до 2030 року забезпечити доступ для всіх до 

належного, безпечного та доступного житла та базових послуг, а 
також удосконалити нетрі 

 
Структура витрат на житлове будівництво показує, скільки доходів 

витрачається на житлово-комунальні послуги, і є способом порівняння таких 

витрат з часом та між країнами. (ОЕСР) 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можна отримати через 

національні статистичні організації. 

Далі розкрито зміст другої підтеми теми Безпека, житло та соціальна 

інтеграція з області «Суспільство та культура» – підтеми «Соціальна 

інтеграція» (табл. 4.81–4.85). Дана підтема характеризується п’ятьма 

індикаторами: ґендерна рівноправність доходів, коефіцієнт Джині, рівень 

бідності, участь у виборах, наявність закладів для догляду за дітьми 

дошкільного віку. 

У табл. 4.81 наведено опис першого з п’яти ключових індикаторів 

ефективності «розумних» сталих міст за областю «Суспільство та культура», 

темою Безпека, житло та соціальна інтеграція, підтемою (типологією) 

Соціальна інтеграція – «Ґендерна рівноправність доходів». 
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Таблиця 4.81 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Суспільство та культура» / Безпека, житло та соціальна інтеграція / 

Соціальна інтеграція – Ґендерна рівноправність доходів 

Характеристика Опис 
Область Суспільство та культура 
Тема Безпека, житло та соціальна інтеграція 
Типологія (категорія) Соціальна інтеграція 
Назва показника Ґендерна рівноправність доходів  
№ індикатора SC: SH: SI: 1C 
Тип Основний 
Тип Структурний 
Визначення / опис Співвідношення середнього погодинного заробітку жінок до 

чоловіків 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: Середня погодинна заробітна плата працівників 
жіночої статі (дол. США).  
Знаменник: Середня погодинна заробітна плата працівників 
чоловічої статі (дол. США). 

Одиниця виміру Співвідношення 
Довідкові документи  Індикатор SDG 8.5.1: Середні погодинні заробітки працівників 

жіночої та чоловічої статі за місцем проживання, віковою групою 
та інвалідами 

 

Цей індикатор визначено як невідповідний (наприклад, не коригований 

залежно від відмінностей окремих характеристик або інших спостережуваних 

характеристик, які можуть пояснити частину різниці у прибутку), оскільки дає 

загальну картину гендерної дискримінації та нерівності на ринку праці, що 

пояснює гендерні відмінності в оплаті 

Значення індикатора «один» (1) вказує на рівність доходів. 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути зібрані шляхом 

обстеження ринку праці. або розраховані за даними національної статистики. 

Опис другого з ключових індикаторів ефективності «розумних» сталих 

міст за областю «Суспільство та культура», темою Безпека, житло та соціальна 

інтеграція, підтемою (типологією) Соціальна інтеграція – «Коефіцієнт Джині» 

представлено у табл. 4.82. 

Коефіцієнт Джині вимірює розподіл доходів і використовується для 

оцінки того, наскільки рівномірний розподіл доходів серед населення. 
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Таблиця 4.82 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Суспільство та культура» / Безпека, житло та соціальна інтеграція / 

Соціальна інтеграція – Коефіцієнт Джині 

Характеристика Опис 
Область Суспільство та культура 
Тема Безпека, житло та соціальна інтеграція 
Типологія (категорія) Соціальна інтеграція 
Назва показника Коефіцієнт Джині 
№ індикатора SC: SH: SI: 2C 
Тип Основний 
Тип Структурний 
Визначення / опис Розподіл доходів відповідно до коефіцієнта Джині 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: Площа між лінією 45 градусів та кривою Лоренца.  
Знаменник: загальна площа нижче лінії 45 градусів 

Одиниця виміру Одиниць 
Довідкові документи  Ціль SDG 10.2: до 2030 року розширювати право і сприяти 

соціальному, економічному та політичному включенню всіх, 
незалежно від віку, статі, інвалідності, расової, етнічної 
приналежності, походження, релігії або економічного або іншого 
статусу. 

 

Крива Лоренца відображає відсоток загальних доходів, отриманих 

різними порціями населення, коли населення ділиться за розміром своїх 

доходів. Можливі результати варіюються від нуля до одиниці. 

Нуль (0) представляє абсолютно рівномірний розподіл доходу, тоді як 

один (1) представляє одну людину в населенні, що має доступ до всього 

доходу. 

Джерела даних / відповідні бази даних: Світовий банк, ОЕСР – база даних 

про розподіл доходів. 

Опис третього з ключових індикаторів ефективності «розумних» сталих 

міст за областю «Суспільство та культура», темою Безпека, житло та соціальна 

інтеграція, підтемою (типологією) Соціальна інтеграція – «Рівень бідності» 

надано у табл. 4.83. 

Зменшення рівня бідності стало міжнародним питанням, але 

міжнародного консенсусу щодо керівних принципів для оцінки бідності немає. 
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Таблиця 4.83 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Суспільство та культура» / Безпека, житло та соціальна інтеграція / 

Соціальна інтеграція – Рівень бідності 

Характеристика Опис 
Область Суспільство та культура 
Тема Безпека, житло та соціальна інтеграція 
Типологія (категорія) Соціальна інтеграція 
Назва показника Рівень бідності 
№ індикатора SC: SH: SI: 3C 
Тип Основний 
Тип Структурний 
Визначення / опис Відсоток мешканців міста, які живуть у бідності  
Методологія Розраховується: 

Чисельник: кількість мешканців міста, що живуть за межею бідності.  
Знаменник: загальна кількість мешканців міста 
Помножити на 100 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Ціль SDG 1.1: до 2030 року викорінення крайньої бідності для всіх 

людей скрізь, в даний час визначається як люди, що живуть менш 
ніж на 1,25 долара на день. 

 

У чисто економічному плані бідність у доходах – це той факт, що доходи 

сім’ї не відповідають зафіксованому на федеральному рівні пороговому 

значенню, який відрізняється між країнами. Як правило, це вимірюється 

відносно сімей, а не індивідуума, і коригується за кількістю осіб у родині. 

Економісти часто прагнуть ідентифікувати сім’ї, економічне становище яких 

(визначається як розподіл ресурсів) падає нижче певного мінімального рівня. 

Аналогічним чином, міжнародний стандарт надзвичайної бідності 

встановлюється як володіння менш ніж одним доларом на день. 

Відсоток населення міста, що живе в умовах бідності, є індикатором 

соціальної ситуації та відображає рівні економічної та соціальної 

маргінальності та / або інклюзії в місті. 

Міста повинні звітувати на основі національних порогів бідності, які 

залежать від кожної країни / міста. 

Джерела даних / відповідні бази даних: Для визначення рівня бідності 

міста можна використовувати національний рівень бідності. Ці дані можна 

отримати на веб-сайті Світового банку [450]. 
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У табл. 4.84 представлено опис четвертого з ключових індикаторів 

ефективності «розумних» сталих міст за областю «Суспільство та культура», темою 

Безпека, житло та соціальна інтеграція, підтемою (типологією) Соціальна 

інтеграція – «Наявність закладів для догляду за дітьми дошкільного віку». 

Таблиця 4.84 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст за 

темою «Суспільство та культура» / Безпека, житло та соціальна інтеграція / 

Соціальна інтеграція – Наявність закладів для догляду за дітьми дошкільного віку 

Характеристика Опис 
Область Суспільство та культура 
Тема Безпека, житло та соціальна інтеграція 
Типологія  Соціальна інтеграція 
Назва показника Наявність закладів для догляду за дітьми дошкільного віку 
№ індикатора SC: SH: SI: 5A 
Тип Додатковий 
Тип Стійкий 
Визначення / опис Відсоток дітей дошкільного віку (0-3), які охоплені (державними та 

приватними) денними закладами 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: кількість дошкільних місць, доступних для дошкільнят  
Знаменник: загальна кількість дітей дошкільного віку 
Помножити на 100 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Ціль SDG 4.2: До 2030 р. забезпечити всім дівчатам та хлопчикам доступ 

до якісного розвитку, догляду та дошкільної освіти в ранньому віці, щоб 
вони були готові до початкової освіти 
Ціль SDG 5.5: Забезпечити повну та ефективну участь жінок та рівні 
можливості для лідерства на всіх рівнях прийняття рішень в політичному, 
економічному та громадському житті 
Ціль SDG 10.4. Прийняти політику, особливо податкову політику, 
політику заробітної плати та соціального захисту, і поступово досягти 
більшої рівності. 

 

Індикатор демонструє наявність інститутів та закладів для догляду за 

дітьми, які можуть забезпечити гарне навчальне та безпечне середовище 

для дітей. 

Цей індикатор також підкреслює можливість рівних можливостей робочої 

сили для працюючих жінок з дітьми, оскільки вони не обмежуються 

відсутністю закладів догляду за дітьми. 

Джерела даних / відповідні бази даних: ЄВРОСТАТ; база даних сімей OECD. 
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У табл. 4.85 наведено опис останнього п’ятого з ключових індикаторів 

ефективності «розумних» сталих міст за областю «Суспільство та культура», 

темою Безпека, житло та соціальна інтеграція, підтемою (типологією) Участь 

громадян – «Участь у виборах». 

Таблиця 4.85 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Суспільство та культура» / Безпека, житло та соціальна інтеграція / 

Участь громадян – Участь у виборах 

Характеристика Опис 
Область Суспільство та культура 
Тема Безпека, житло та соціальна інтеграція 
Типологія (категорія) Участь громадян 
Назва показника Участь у виборах 
№ індикатора SC: SH: SI: 4C 
Тип Основний 
Тип Структурний 
Визначення / опис Відсоток населення, яке проголосувало на останніх муніципальних 

виборах 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: кількість людей, які проголосували на попередніх 
адміністративних виборах у місті 
Знаменник: люди, які мають право голосу 
Помножити на 100 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Ціль SDG 16.7: Забезпечити чутливе, всеосяжне, заохочувальне та 

репрезентативне рішення на всіх рівнях 
Ціль SDG 11.3: до 2030 року посилити всебічну і стійку урбанізацію 
та спроможність до спільного, інтегрованого та сталого планування 
та управління людськими поселеннями у всіх країнах 
Індикатор SDG 11.3.2: Частка міст із прямою структурою участі 
громадянського суспільства в містобудівництві та управлінні, які 
працюють регулярно та демократично 

 

Участь у виборах або участь у голосуванні визначають як частку 

населення, що беруть участь у голосуванні, – як правило, населення віком від 

18 років і може слугувати індикатором участі громадськості. Міжнародні 

порівняння рівнів участі виборців можуть мати різницю у віці голосування, 

процесі реєстрації виборців та чи є їхнє голосування обов’язковим чи ні. 

Голосування на муніципальних виборах є одним із індикаторів участі 

людей у національному житті громади. Різні типи виборів відбуваються в різних 

країнах та для різних географічних юрисдикцій. Для деяких країн слід зазначити, 
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що участь у виборах президента та регіональні вибори може бути більшою 

подією, ніж участь у національних парламентських виборах, можливо, тому, що 

ті, хто обраний через ці бюлетені, є конституційно більш значущими. Так само, 

порівняно частими виборами може зменшити явку. 

Висока участь виборців є ознакою того, що політична система міста має 

високий рівень довіри. Громадська участь та можливість особисто висловити 

свою політичну думку є основними правами людини. Залучення людей до 

прийняття рішень покращує якість та повноту рішень. Це також допомагає 

вдосконалити існуючі закони та правила. 

Високий відсоток бажаний на виборах, оскільки це збільшує ймовірність 

того, що політична система відображає волю великої кількості людей і що уряд 

має високий ступінь легітимності. 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані про участь виборців можуть 

бути вилучені з міжнародної бази даних, організованої Інститутом 

демократичної та електоральної допомоги, а також дані можна також 

отримувати з місцевих статистичних організацій. 

Далі розкрито зміст третьої підтеми теми Безпека, житло та соціальна 

інтеграція з області «Суспільство та культура» – підтеми «Безпека» (табл. 4.86–

4.94). Дана підтема характеризується дев’ятьма індикаторами: смертність, 

пов’язана зі стихійними лихами; економічні втрати, пов’язані зі стихійними 

лихами; зниження ризику стихійних лих; населення, що проживає в природно 

небезпечних районах; швидкість реагування аварійних служб; забезпеченість 

працівниками поліції; забезпеченість працівниками пожежної охорони; рівень 

насильницької злочинності; смертність у результаті дорожньо-транспортних 

пригод. 

У табл. 4.86 наведено опис першого з дев’яти ключових індикаторів 

ефективності «розумних» сталих міст за областю «Суспільство та культура», 

темою Безпека, житло та соціальна інтеграція, підтемою (типологією) Безпека – 

«Смертність, пов’язана зі стихійними лихами». 
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Таблиця 4.86 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Суспільство та культура» / Безпека, житло та соціальна інтеграція / 

Безпека – Смертність, пов’язана зі стихійними лихами 

Характеристика Опис 
Область Суспільство та культура 
Тема Безпека, житло та соціальна інтеграція 
Типологія (категорія) Безпека 
Назва показника Смертність, пов’язана зі стихійними лихами 
№ індикатора SC: SH: SA: 1C 
Тип Основний 
Тип Стійкий 
Визначення / опис Кількість смертей від стихійних лих на 100 000 жителів 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: Кількість щорічних смертей від стихійних лих  
Знаменник: 1/100 тис. населення міста 

Одиниця виміру Кількість / 100 000 жителів 
Довідкові документи  Індикатор SDG 1.5.1 та 13.1.2: кількість загиблих осіб, осіб що 

пропали без вісті та осіб, які постраждали від катастрофи, на 100 
000 осіб 

 

За даними UNISDR, природна небезпека або катастрофа є природним 

процесом або явищем, яке може спричинити втрату життя, травми чи інші 

наслідки для здоров’я, майнові збитки, втрату засобів до існування та послуг, 

соціальні та економічні збитки або шкоду навколишньому середовищу. 

Очікувана привабливість міст для громадян та інвесторів впливає на 

частоту та масштаби стихійних лих, що відбуваються в місті, та здатності міста 

реагувати. Збитки внаслідок стихійних лих в минулому можуть свідчити про 

потенційне майбутнє населення міста. 

Місто звітує про кількість смертей, пов’язаних зі стихійними лихами, 

такими як повені, землетруси, зсуви, спеки, цунамі, урагани тощо. 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути зібрані 

з муніципальних служб швидкої допомоги та лікарень. 

У табл. 4.87 представлено опис друго з ключових індикаторів 

ефективності «розумних» сталих міст за областю «Суспільство та культура», 

темою Безпека, житло та соціальна інтеграція, підтемою (типологією) Безпека – 

«Економічні втрати, пов’язані з стихійними лихами». 
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Таблиця 4.87 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Суспільство та культура» / Безпека, житло та соціальна інтеграція / 

Безпека – Економічні втрати, пов’язані з стихійними лихами 

Характеристика Опис 
Область Суспільство та культура 
Тема Безпека, житло та соціальна інтеграція 
Типологія (категорія) Безпека 
Назва показника Економічні втрати, пов’язані з стихійними лихами 
№ індикатора SC: SH: SA: 2C 
Тип Основний 
Тип Стійкий 
Визначення / опис Економічні втрати (пов’язані зі стихійними лихами) у % від 

валового внутрішнього продукту міста (ВВП) 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: Загальні економічні втрати (останній річний звітний 
період), пов’язані з стихійними лихами.  
Знаменник: ВВП міста 
Помножити на 100 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Індикатор SDG 1.5.2: Прямі економічні втрати від стихійного лиха 

у співвідношенні до світового валового внутрішнього продукту 
(ВВП) 

 

Місто звітує про «загальний економічний вплив, який складається 

з прямих економічних збитків та непрямих економічних втрат». 

Прямі економічні збитки – це грошова вартість повного або часткового 

знищення фізичних активів, що знаходяться в постраждалих районах. Прямі 

економічні втрати практично еквівалентні матеріальному збитку.  

Непрямі економічні втрати: зниження економічної доданої вартості внаслідок 

прямої економічної втрати та / або впливу на навколишнє середовище. 

Анотації: приклади фізичних активів, що є основою для розрахунку прямих 

економічних збитків, включають будівлі, школи, лікарні, комерційні та урядові 

будівлі, транспорт, енергетику, телекомунікаційні інфраструктури та іншу 

інфраструктуру; господарські активи та промислові підприємства; виробництво, 

таке як тваринництво та виробнича інфраструктура. Вони також можуть 

охоплювати екологічні активи та культурну спадщину. Прямі економічні збитки 

зазвичай трапляються під час події або протягом перших кількох годин після 

заходу, і вони часто оцінюються одразу після події, щоб оцінити витрати на 

відшкодування та страхові виплати. Це відносно легко виміряти. 



 336

Непрямі економічні збитки включають мікроекономічні наслідки 

(наприклад, скорочення доходів унаслідок переривання бізнесу), 

мезоекономічні наслідки (наприклад, зменшення доходів через вплив на 

природні активи, переривання ланцюгів постачання чи тимчасове безробіття) та 

макроекономічні наслідки (наприклад, підвищення цін, збільшення державного 

боргу, негативний вплив на ціни на фондовому ринку та зниження ВВП). 

Непрямі втрати можуть виникати всередині або поза зоною небезпеки та часто 

мають відставання у часі. У результаті вони можуть бути нематеріальними або 

їх важко оцінити (UNISDR). 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можна отримати за 

статистикою державної економіки та статистикою страхування. 

Опис третього з ключових індикаторів ефективності «розумних» сталих 

міст за областю «Суспільство та культура», темою Безпека, житло та соціальна 

інтеграція, підтемою (типологією) Безпека – «Зниження ризику стихійних лих» 

надано у табл. 4.88. 

Місто звітує про те, чи були впроваджені стратегії зменшення ризику 

відповідно до Сендайської системи зниження ризиків стихійних лих на 

2015 – 2030 роки.  

Наступні елементи повинні були бути виконані: 

а) міські інфраструктури та системи, доступні для стійкості; 

б) оцінки ризику та вразливості; 

в) фінансові плани пом’якшення ризиків та вразливостей; 

г) технічні системи для реалізації планів. 

Вразливість до тепла, засухи, повені, землетрусів, тайфунів, цунамі та 

інших природних небезпек слід розглядати як частину планування управління 

надзвичайними ситуаціями. Міста світу стикаються зі зростаючою кількістю 

природних і людських катастроф та ризиків. Дві глобальні рамки забезпечують 

глобальну основу для дій, щоб звернути увагу на природні та техногенні лиха, 

а саме Рамкова конвенція про зміну клімату (РКЗК ООН) та UNISDR. 

Відповідно до РКЗК ООН, країни погодились взяти на себе і повідомляти про 

дії, спрямовані на подолання кліматичних змін.  
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Таблиця 4.88 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Суспільство та культура» / Безпека, житло та соціальна інтеграція / 

Безпека – Зниження ризику стихійних лих 

Характеристика Опис 
Область Суспільство та культура 
Тема Безпека, житло та соціальна інтеграція 
Типологія (категорія) Безпека 
Назва показника Зниження ризику стихійних лих 
№ індикатора SC: SH: SA: 3A 
Тип Додатковий 
Тип Стійкий 
Визначення / опис Це передбачає здійснення оцінок ризику та вразливості, фінансові 

(капітальні та операційні) плани та технічні споруди для 
зменшення наслідків стихійних лих, що стосуються природних та 
техногенних катастроф і небезпек 

Методологія Індикатор передбачає підсумовування якісних даних з різних 
джерел про наявність оцінок ризику та вразливості, фінансових 
(капітальних і операційних) планів та технічних споруд для 
зменшення наслідків стихійних лих, що стосуються природних та 
техногенних катастроф та ризиків у містах. Можливе виділення 
категорій: наявні та адекватні плани; плани є неадекватними; або 
планів не існує. Другу категорію можна навіть розширити, щоб 
забезпечити рівень неадекватності. 

Одиниця виміру Якісна ознака (наприклад, так / ні), включаючи можливі додаткові 
зауваження щодо будь-якої наданої відповіді. Наприклад: місто 
може мати інфраструктуру та системи для стійкості, але вони 
можуть бути не адекватними. 

Довідкові документи  Індикатор SDG 11.B.1: Частка органів місцевого самоврядування, які 
затверджу-ють та впроваджують стратегії зменшення ризику на 
місцях внаслідок стихійних лих згідно з Сендайською системою 
зниження ризиків стихійних лих 2015-2030 рр. 

 

Відповідна інформація, що надається країнами, доступна на веб-сайті РКЗК 

ООН. UNISDR, Сендайської системи зниження ризику стихійних лих (2015–2030) 

закликає національні уряди прийняти та впровадити національні стратегії зі 

скорочення ризиків з власними цілями, індикаторами та термінами. Крім того, 

різні установи вживають заходи для підтримки країн у плануванні та здійсненні 

заходів, спрямованих на подолання природних та людських катастроф. 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані щодо оцінок ризиків та 

вразливостей та дій можна отримати з наступного неповного списку джерел: 

– глобальні набори даних про ризики та вразливі місця (наприклад, 

посухи, повені, землетруси, тайфуни та цунамі); 
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– Рамкова конвенція Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату 

(http://unfccc.int) для отримання даних, планів та стратегій, спрямованих на 

зменшення ризиків та вразливостей, пов’язаних із зміною клімату; 

– Міжнародна стратегія Організації Об’єднаних Націй зі зменшення 

небезпеки стихійного лиха, що стосується політики, планів та стратегій 

управління ризиками стихійних лих; 

– різні бази даних відповідних установ, включаючи: Світовий банк, 

Глобальний екологічний фонд, ОЕСР, Азіатський банк розвитку, 

Африканський банк розвитку, Банк розвитку Латинської Америки та ін .; 

– світовий індекс ризику для джерел даних, а також державно-приватні 

партнерства з компаніями-перестрахувальниками для цих даних. 

Опис четвертого з ключових індикаторів ефективності «розумних» сталих 

міст за областю «Суспільство та культура», темою Безпека, житло та соціальна 

інтеграція, підтемою (типологією) Безпека – «Населення, що проживає 

в природно небезпечних районах» наведено у табл. 4.89. 

Таблиця 4.89 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Суспільство та культура» / Безпека, житло та соціальна інтеграція / 

Безпека – Населення, що проживає в природно небезпечних районах 

Характеристика Опис 
Область Суспільство та культура 
Тема Безпека, житло та соціальна інтеграція 
Типологія (категорія) Безпека 
Назва показника Населення, що проживає в природно небезпечних районах 
№ індикатора SC: SH: SA: 4A 
Тип Додатковий 
Тип Стійкий 
Визначення / опис Відсоток жителів, що живуть у природно небезпечних районах 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: кількість мешканців міста, що живуть у природно 
небезпечних районах.  
Знаменник: загальна кількість мешканців міста 

Одиниця виміру % 
 

«Цей індикатор відноситься до частки національного населення, яке 

проживає в районах, що мають значний ризик смерті або шкоди, спричиненої 

значними небезпеками: циклонами, посухою, повенями, землетрусами, вулканами 
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та зсувами. Індикатор вимірює ризик у субнаціональному масштабі, 

використовуючи історичні та інші дані про небезпеку та вразливість. 

Субнаціональний рівень ризику підсумовується, щоб досягти національних 

цінностей» [466]. 

«Обчислити відсоток населення, що живе в районах, що мають схильність 

до катастрофи, таким чином, забезпечуючи корисну оцінку національної 

вразливості до стихійних лих, що поєднує в собі майже всю сукупність людських 

та економічних втрат внаслідок стихійних лих. Цей індикатор сприятиме 

кращому розумінню рівня вразливості в певній країні, тим самим заохочуючи 

довгострокові, стійкі програми зменшення ризику, щоб запобігти катастрофам, 

які є серйозною загрозою для національного розвитку» [466]. 

Джерела даних / відповідні бази даних: Наявність даних на рівні країни 

коливається залежно від країни. На міжнародному рівні дані про частоту та ризик 

глобальної небезпеки та їх розподіл доступні за допомогою проекту «Точка 

відтворення», реалізованого Центром з вивчення небезпек та ризиків 

у Колумбійському університеті. Дані про глобальні катастрофи доступні в базі даних 

EM-DAT, яку збирає Центр досліджень епідемій та стихійних лих у Брюсселі. 

Опис п’ятого з ключових індикаторів ефективності «розумних» сталих 

міст за областю «Суспільство та культура», темою Безпека, житло та соціальна 

інтеграція, підтемою (типологією) Безпека – «Швидкість реагування аварійних 

служб» наведено у табл. 4.90. 

Час реагування аварійних служб є індикатором ефективності цих служб 

у реагуванні на надзвичайні ситуації та охороні жителів міста. 

Аварійні служби включають в себе служби поліції, протипожежної та 

швидкої допомоги (включаючи транспорт та термінову допомогу). 

Цей індикатор часто інтерпретується як середній час (у хвилинах), для 

реагування на екстрені виклики від початкового дзвінка до прибуття на місто. 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути зібрані 

з місцевих аварійних служб. 
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Таблиця 4.90 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Суспільство та культура»/Безпека, житло та соціальна 

інтеграція/Безпека – Швидкість реагування аварійних служб 

Характеристика Опис 
Область Суспільство та культура 
Тема Безпека, житло та соціальна інтеграція 
Типологія  Безпека 
Назва показника Швидкість реагування аварійних служб 
№ індикатора SC: SH: SA: 5C 
Тип Додатковий 
Тип Розумний 
Визначення / опис Середній час реагування для аварійних служб 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: час від початкового дзвінка до прибуття аварійної 
служби (хвилин на рік) 
Знаменник: кількість надзвичайних подій у тому ж році 

Одиниця виміру Хвилини 
Довідкові документи  ЦРД Ціль 3.D: Посилення спроможності всіх країн, зокрема країн, 

що розвиваються, для раннього попередження, зменшення ризиків 
та управління національними та глобальними ризиками для 
здоров’я 

 

У табл. 4.91 представлено опис шостого з ключових індикаторів 

ефективності «розумних» сталих міст за областю «Суспільство та культура», 

темою Безпека, житло та соціальна інтеграція, підтемою (типологією) Безпека – 

«Забезпеченість працівниками поліції». 

Кількість працівників поліції є індикатором загального потенціалу 

профілактики злочинів міста. 

Місто звітує про кількість працівників правоохоронних органів, які 

відповідають наступним критеріям: 

– робота на посаді; 

– мають повноваження робити арешти; 

– оплачуються з державних коштів, виділених спеціально для оплати 

робітників правоохоронних органів. 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути отримані від 

місцевих поліцейських департаментів та національних статистичних 

організацій. 
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Таблиця 4.91 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Суспільство та культура» / Безпека, житло та соціальна інтеграція / 

Безпека – Забезпеченість працівниками поліції 

Характеристика Опис 
Область Суспільство та культура 
Тема Безпека, житло та соціальна інтеграція 
Типологія (категорія) Безпека 
Назва показника Забезпеченість працівниками поліції 
№ індикатора SC: SH: SA: 6C 
Тип Основний 
Тип Структурний 
Визначення / опис Чисельність працівників поліції на 100 000 жителів 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: кількість працівників поліції  
Знаменник: 1/100 000 населення міста 

Одиниця виміру Кількість / 100 000 жителів 
Довідкові документи  Ціль SDG 3.d: Посилення спроможності всіх країн, зокрема країн, 

що розвиваються, для раннього попередження, зменшення ризиків 
та управління національними та глобальними ризиками для 
здоров’я 

 

У табл. 4.92 наведено опис сьомого з ключових індикаторів ефективності 

«розумних» сталих міст за областю «Суспільство та культура», темою Безпека, 

житло та соціальна інтеграція, підтемою (типологією) Безпека – 

«Забезпеченість працівниками пожежної охорони». 

Служби пожежної безпеки – це основна служба, що надається містами та 

забезпечує захист життя та майна. Пожежники часто першими реагують на 

багато інших надзвичайних ситуацій. 

Місто звітує про кількість вогнеборців. Це виключає інший 

адміністративний та управлінський персонал, який безпосередньо не задіяний у 

справі запобігання пожежі, комунікації та диспетчеризації послуг на вогневому 

майданчику [249]. 

Поліпшення тенденції та більш високі значення індикатора вважаються 

позитивними, виходячи з економічних факторів та факторів безпеки. 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути зібрані 

з муніципальних обліків персоналу пожежної служби.  
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Таблиця 4.92 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Суспільство та культура» / Безпека, житло та соціальна інтеграція / 

Безпека – Забезпеченість працівниками пожежної охорони 

Характеристика Опис 
Область Суспільство та культура 
Тема Безпека, житло та соціальна інтеграція 
Типологія (категорія) Безпека 
Назва показника Забезпеченість працівниками пожежної охорони 
№ індикатора SC: SH: SA: 7C 
Тип Основний 
Тип Структурний 
Визначення / опис Кількість пожежників на 100 000 жителів 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: Кількість пожежників 
Знаменник: 1/100 000 населення міста 

Одиниця виміру Кількість / 100 000 жителів 
Довідкові документи  Ціль SDG 3.d: Посилення спроможності всіх країн, зокрема країн, 

що розвиваються, для раннього попередження, зменшення ризиків 
та управління національними та глобальними ризиками для 
здоров’я 

 

Опис восьмого з ключових індикаторів ефективності «розумних» сталих 

міст за областю «Суспільство та культура», темою Безпека, житло та соціальна 

інтеграція, підтемою (типологією) Безпека – «Рівень насильницької 

злочинності» надано у табл. 4.93. 

Рівень насильницьких злочинів є індикатором частоти серйозних 

злочинів у місті, пов’язаних з особистою безпекою. Кількість насильницьких 

злочинів у місті вважається базовою мірою загального рівня безпеки в місті. 

Жорстокі злочини включають правопорушення, що передбачають силу 

або загрозу сили особі. Індикатор жорстоких злочинів розраховується як 

загальна сума вбивств, кількість згвалтувань, кількість грабежів та кількість  

тяжких нападів. 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути отримані від 

місцевих поліцейських департаментів та департаментів юстиції. 
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Таблиця 4.93 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Суспільство та культура»/Безпека, житло та соціальна 

інтеграція/Безпека – Рівень насильницької злочинності 

Характеристика Опис 
Область Суспільство та культура 
Тема Безпека, житло та соціальна інтеграція 
Типологія (категорія) Безпека 
Назва показника Рівень насильницької злочинності 
№ індикатора SC: SH: SA: 8C 
Тип Основний 
Тип Структурний 
Визначення / опис Рівень насильницької злочинності на 100 000 жителів 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: Кількість насильницьких злочинів.  
Знаменник: одна 1/100 тис. населення міста 

Одиниця виміру Кількість / 100 000 жителів 
Довідкові документи  Мета SDG 16.1: Значно скоротити всі форми насильства та 

пов’язані з ними смерті в усьому світі.  
Індикатор SDG 16.3.1: Частка жертв насильства за попередні 12 
місяців, які повідомили про свою віктимізацію компетентним 
органам чи іншим офіційно визнаним механізмам врегулювання 
конфліктів 

 

Опис останнього, дев’ятого з ключових індикаторів ефективності 

«розумних» сталих міст за областю «Суспільство та культура», темою Безпека, 

житло та соціальна інтеграція, підтемою (типологією) Безпека – «Смертність 

у результаті дорожньо-транспортних подій» надано у табл. 4.94. 

У світі кількість смертей в результаті дорожньо-транспортних пригод 

складає понад 1,2 млн щороку і мае величезний вплив на стан здоров’я та 

загальну якість життя. Дорожньо-транспортні пригоди є головною причиною 

смерті серед молоді (15–29 років). 

Незважаючи на величезні та значні загрози для людей та економіки, дії 

щодо боротьби з цим глобальним викликом виявилися недостатніми. 

Для гармонізації спостереження померлою внаслідок дорожньо-

траспортної пригоди вважається «будь-яка особа, яка загинула негайно або 

вмирає протягом 30 днів після відповідної події». 

30 днів – це термін, протягом якого більшість людей вмирають від травм, 

отриманих внаслідок дорожньо-траспортної пригоди. 
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Таблиця 4.94 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Суспільство та культура» / Безпека, житло та соціальна інтеграція / 

Безпека – Смертність у результаті дорожньо-транспортних подій 

Характеристика Опис 
Область Суспільство та культура 
Тема Безпека, житло та соціальна інтеграція 
Типологія (категорія) Безпека 
Назва показника Смертність у результаті дорожньо-транспортних подій 
№ індикатора SC: SH: SA: 9C 
Тип Основний 
Тип Структурний 
Визначення / опис Кількість смертей у результаті дорожньо-транспортних подій на 100 

000 жителів 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: кількість випадків загибелі людей у результаті 
дорожньо-транспортних подій.  
Знаменник: 1/100 тис. населення міста 

Одиниця виміру Кількість / 100 000 жителів 
Довідкові документи  Індикатор SDG 3.6.1: Смертність через дорожньо-транспортні 

пригоди 
 

Джерела даних / відповідні бази даних: Дані можуть бути отримані від 

місцевих поліцейських департаментів. 

Всесвітня організація охорони здоров’я також може надати достовірні 

дані про дорожньо-транспортні пригоди. 

Наприкінці розкрито зміст останньої, четвертої підтеми теми Безпека, 

житло та соціальна інтеграція з області «Суспільство та культура» – підтеми 

«Продовольча безпека», яка характеризується одним індикатором – «Місцеве 

виробництво продуктів харчування».  

Харчова безпека є складною концепцією, і вона складається з різних 

аспектів, включаючи:  

– наявність: що стосується фізичної доступності їжі в умовах достатньої 

пропозиції; 

– утилізацію: що стосується споживання свіжої їжі в санітарних умовах 

без негативного впливу на благополуччя або здоров’я людини; 

– доступ: що стосується економічних засобів, за допомогою яких можна 

придбати свіжу їжу в достатній кількості для споживання; 
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– стабільність: що стосується адекватного прийому і доступності їжі на 

регулярній основі, подолання будь-яких несприятливих кліматичних умов, 

економічних обмежень та подолання будь-яких можливих недоліків в якості їжі. 

У табл. 4.95 наведено опис ключового індикатора ефективності 

«розумних» сталих міст за областю «Суспільство та культура», темою Безпека, 

житло та соціальна інтеграція, підтемою (типологією) Продовольча безпека – 

«Місцеве виробництво продуктів харчування». 

Таблиця 4.95 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Суспільство та культура» / Безпека, житло та соціальна інтеграція / 

Продовольча безпека – Місцеве виробництво продуктів харчування 

Характеристика Опис 
Область Суспільство та культура 
Тема Безпека, житло та соціальна інтеграція 
Типологія (категорія) Продовольча безпека 
Назва показника Місцеве виробництво продуктів харчування 
№ індикатора SC: SH: FS: 1C 
Тип Основний 
Тип Стійкий 
Визначення / опис Відсоток місцевої їжі, що поставляється в межах 100 км від 

міської межі 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: кількість місцевої їжі, що поставляється в межах 
100 км (в тонах)  
Знаменник: кількість загального обсягу харчування, що 
поставляється (в тонах) 
Помножити на 100 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Ціль SDG 2.C: Прийняти заходи для забезпечення належного 

функціонування ринків продовольчих товарів та їх похідних та 
сприяння своєчасному доступу до ринкової інформації, в тому 
числі про запаси продовольства, з тим, щоб зменшити 
нестабільність цін на продукти харчування 
Ціль SDG 2.4: до 2030 року забезпечити стійкі системи 
виробництва харчових продуктів та впроваджити стійкі 
сільськогосподарські методи, що підвищують продуктивність та 
допомагають підтримувати екосистеми, що посилює здатність 
адаптуватися до зміни клімату, екстремальних погодних умов, 
посухи, повені та інших катастроф, і що поступово покращує 
землю та якість грунту 

 

Продовольча та сільськогосподарська організація Організації Об’єднаних 

Націй стверджує, що продовольча безпека існує, коли всі люди в будь-який час 
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мають фізичний, соціальний та економічний доступ до достатньої, безпечної та 

корисної їжі, яка відповідає їх дієтичним потребам та харчовим перевагам для 

активного та здорового життя.  

Прийняття орієнтованого на людину підходу до місцевих продовольчих 

систем сприяє участі в управлінні на різних рівнях: 

– соціальний рівень: місцеві закупівлі, як правило, орієнтовані на харчові 

продукти, які є більш здоровими, свіжими, поживними і смачними завдяки їх 

сезонності. Крім того, місцеві закупівлі дають можливість збільшити 

внутрішню самодостатність продуктів харчування, а також зміцнювати громади 

шляхом підвищення підзвітності та прозорості між споживачами та 

виробниками. Крім того, місцеві закупівлі можуть бути ефективним варіантом 

для захисту традиційних харчових культур та вітчизняних продуктів; 

– економічний рівень: місцеві закупівлі забезпечують утримання 

фермерів на сільськогосподарських землях, підтримують збільшення доходів на 

рівні громади, зростання зайнятості та імпортозаміщення. Крім того, місцеві 

канали харчування, такі як фермерські ринки, можуть ще більше стимулювати 

ділову активність, надаючи малим виробникам більший доступ до споживачів; 

– екологічний рівень: місцеві закупівлі можуть зменшити негативний 

вплив на навколишнє середовище, пов’язаний з транспортуванням харчових 

продуктів на великі відстані, а також потребої в перевантаженій 

інфраструктурі. Місцеві закупівлі також можуть бути ефективним варіантом 

для підтримки місцевого сільського господарства та виробництва, та якщо вони 

управлятимуться стабільно, можуть підвищити стійкість екосистем, які можуть 

бути корисними для пом’якшення наслідків надзвичайних погодних явищ. 

Позитивої тенденції можливо досягти з вищими відсотками даного 

індикатора, що свідчить про кращу продовольчу безпеку. 

Дані можуть бути зібрані з місцевих, регіональних та національних 

департаментів, пов’язаних з сільським господарством та торгівлею. 
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За результатами проведеного дослідження автором було запропоновано 

доповнити розглянуту систему ключових індикаторів ефективності «розумних» 

сталих міст ITU трьома додатковими індикаторами, а саме:  

– за темою «Економіка» / IКT / Державний сектор – Електроні послуги; 

– за темою «Навколишнє середовище» / Навколишнє середовище / Якість 

навколишнього середовища – Рівень контролю екологічного стану; 

– за темою «Суспільство та культура» / Освіта, охорона здоров’я та 

культура / Освіта – Рівень конверсії середньої освіти. 

Для кожного із запропонованих індикаторів описані досліджувані 

характеристики.  

Основні характеристики та іх опис для індикатора «Електроні послуги» за 

темою «Економіка» / IКT, типологією «Державний сектор» наведено у табл. 4.96. 

Таблиця 4.96 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Економіка»/IКT/Державний сектор – Електроні послуги 

Характеристика Опис 
Область Економіка 
Тема IКT 
Типологія (категорія) Державний сектор 
Назва показника Електроні послуги 
№ індикатора EC: ICT: PS: 4С 
Тип Основний 
Тип Розумний 
Визначення / опис Відсоток послуг міста, які оплачуються в електронному вигляді 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: Обсяг послуг міста, які оплачуються в електронному 
вигляді 
Знаменник: загальний обсяг послуг міста,  
Помножити на 100 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Ціль SDG 9.С: значно збільшити доступ до інформаційних та 

комунікаційних технологій та прагнути забезпечити універсальний 
та доступний доступ до Інтернету в найменш розвинених країнах 
до 2020 року  
Ціль SDG 8.3: Заохочувати політику, орієнтовану на розвиток, що 
підтримує продуктивну діяльність, створення гідних робочих 
місць, підприємництво, творчість та інновації, а також сприяння 
формалізації та розвитку підприємств мікро-, малого та середнього 
бізнесу, в тому числі за рахунок доступу до фінансових послуг 
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Другий індикатор «Рівень контролю екологічного стану» за темою 

«Навколишнє середовище» / Навколишнє середовище, типологією «Якість 

навколишнього середовища» описано у табл. 4.97. 

Таблиця 4.97 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Навколишнє середовище» / Навколишнє середовище / Якість 

навколишнього середовища – Рівень контролю екологічного стану 

Характеристика Опис 
Область Навколишнє середовище 
Тема Навколишнє середовище 
Типологія (категорія) Якість навколишнього середовища 
Назва показника Рівень контролю екологічного стану 
№ індикатора EN: EN: EQ: 3C 
Тип Основний 
Тип Розумний 
Визначення / опис Відсоток площі міста, що контролюється приладами моніторингу 

екологічного стану 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: площа міста, що контролюється приладами моніторингу 
екологічного стану.  
Знаменник: загальна площа міста 
Помножити на 100 

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Ціль SDG 11.6: до 2030 року зменшити несприятливий вплив міст 

на навколишнє середовище на душу населення, зокрема, 
приділяючи особливу увагу якості повітря, муніципальним та 
іншим видам поводження з відходами 

 

Опис третього із запропонованих індикаторів – «Рівень конверсії 

середньої освіти» за темою «Суспільство та культура» / Освіта, охорона 

здоров’я та культура, типологією «Освіта» представлено у табл. 4.98. 

Таблиця 4.98 – Ключові індикатори ефективності «розумних» сталих міст 

за темою «Суспільство та культура» / Освіта, охорона здоров’я та 

культура / Освіта – Рівень конверсії середньої освіти 

Характеристика Опис 
Область Суспільство та культура 
Тема Освіта, охорона здоров’я та культура 
Типологія (категорія) Освіта 
Назва показника Рівень конверсії середньої освіти 
№ індикатора SC: EH: ED: 6C 
Тип Основний 
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Продовження табл. 4.98 

Характеристика Опис 
Тип Структурний 
Визначення / опис Співвідношення кількості студентів першого курсу ВНЗ та кількості 

випускників шкіл в одному році 
Методологія Розраховується: 

Чисельник: кількість студентів першого курсу ВНЗ з числа випускників 
шкіл міста поточного року 
Знаменник: кількість випускників шкіл міста поточного року, які мають 
повну середню освіту 
Помножити на 100  

Одиниця виміру % 
Довідкові документи  Індикатор SDG 4.6.1: Відсоток населення в даній групі, що 

забезпечує, принаймні, фіксований рівень професійної підготовки з 
навичками грамотності та розрахунків 

 

За результатами проведеного дослідження та з урахуванням 

запропонованих додаткових індикаторів здійснено групування ключових 

індикаторів ефективності «розумних» сталих міст ITU за виділеними раніше 

складовими елементами «розумного» сталого міста: «розумні» люди, 

«розумне» життя, «розумна» мобільність, «розумне» управління, «розумна» 

економіка та «розумне» навколишнє середовище. Результати групування 

представлені в табл. 4.99. 

Таблиця 4.99 – Групування ключових індикаторів ефективності «розумних» 

сталих міст ITU за складовими елементами «розумного» сталого міста 

Складові 
елементи 

«розумного» 
сталого міста 

Індикатори ITU 

Ознака Назва індикатора 

1 2 3 

«Розумні» 
люди 

Використання 
інтелектуальних 
пристроїв ІКТ 

Частка домогосподарств, які мають доступ до послуг Інтернет 
Частка домогосподарств з фіксованим (дротовим) 
широкосмуговим доступом 
Бездротові підключення до широкосмугового доступу на 100 тис. 
жителів 

Освіченість 

Співвідношення кількості студентів першого курсу ВНЗ та 
кількості випускників шкіл в одному році 
Відсоток учнів з доступом до ІКТ в навчальних закладах 
Відсоток населення шкільного віку, що зараховується до шкіл 
Кількість мешканців міста з вищою освітою на 100 тис. жителів 
Рівень грамотності дорослого населення 
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Продовження табл. 4.99 

1 2 3 

«Розумне» 
життя 

Наявність 
інноваційних 
послуг на базі 
ІКТ 

Відсоток громадських будівель, які використовують інтегровані 
ІКТ системи для автоматизації управління будівлею та створення 
гнучкого, ефективного, зручного та безпечного середовища 
Частка міста, що покривається бездротовим широкосмуговим 
доступом 
Кількість (публічних) точок доступу Wi-Fi у місті 
Відсоток впровадження інтегрованих лічильників води 
Відсоток системи розподілу води, що контролюється ІКТ 
Відсоток дренажної / дощової води, що контролюється ІКТ 
Відсоток впровадження розумних лічильників електроенергії 
Відсоток електроенергії, що контролюється ІКТ 

Здорове та 
безпечне життя 

Середній час реагування для аварійних служб 
Відсоток споживачів електроенергії з можливостями реагування 
на попит 
Середня кількість електричних відключень на одного абонента  
на рік 
Відсоток домогосподарств із дозволеним доступом до 
електроенергії 
Відсоток мешканців міста з повними медичними записами, 
доступними для всіх медичних працівників в електронному 
вигляді 
Середня тривалість життя 
Материнська смертність на 100 000 живонароджених 
Кількість лікарів на 100 тис. Жителів 
Відсоток міських жителів, що покриваються програмою основ-
ного медичного страхування або системою охорони здоров'я 
Кількість закладів культури на 100 000 жителів 
Відсоток мешканців міста, які живуть у нетрях, неформальні 
поселення чи неадекватне житло 
Чисельність працівників поліції на 100 000 жителів 
Кількість пожежників на 100 тис. Жителів 

«Розумна» 
мобільність 

Цифрові інновації 
у транспортному 

секторі 

Відсоток міських зупинок громадського транспорту, для яких 
інформація про мандрівників доступна для громадськості в 
режимі реального часу 
Відсоток головних вулиць, що контролюються ІКТ 
Відсоток перехресть з регулюванням за допомогою адаптивного 
контролю руху або заходів щодо визначення пріоритетів 

Забезпечення 
безперебійного та 
безпечного 
транспортування 
міських 
мешканців 

Відсоток населення міста, яке має зручний доступ (в межах 0,5 
км) до громадського транспорту 
Довжина велосипедних доріжок та смуг на 100 тис. населення 
Кількість суспільних велосипедів на 100 тис. жителів 
Кількість транспортних засобів спільного користування на 100 
тис. жителів 

Інтеграція усіх 
видів транспорту 

Відсоток людей, які користуються різними видами транспорту 
для поїздок на роботу 
Співвідношення часу проїзду в пікових періодах до часу проїзду 
в періоди вільного руху 
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Продовження табл. 4.99 

1 2 3 

«Розумне» 
управління 

Відкриті 
інформаційні 
платформи 

Відсоток і кількість опублікованих «відкритих» даних 

Канали зв’язку з 
владою на основі 
ІКТ 

Кількість публічних послуг, що надаються електронними 
засобами 
Відсоток витрат міста на культурну спадщину 
Відсоток закупівель у державному секторі, які проводяться в 
електронному вигляді 

«Розумна» 
економіка 

Фінансування 
стабільних бізнес-
моделей 

Витрати на дослідження та розробки у відсотках від бюджету 
міста 

Підвищення 
продуктивності 
економічної 
діяльності 

Кількість нових патентів на 100 тис. жителів на рік 
Відсоток послуг міста, які оплачуються в електронному 
вигляді 
Відсоток малих та середніх підприємств  
Відсоток працівників, залучених до ІКТ 

Розроблення 
стратегії 
створення 
робочих місць 

Відсоток загальної безробітної робочої сили міста 
Відсоток молодої робочої сили міста, яка є безробітною 

Запровадження 
фінансових та 
соціальних 
стимулів процесу 
розвитку 

Відсоток витрат на житло від доходу  
Співвідношення середнього погодинного заробітку жінок до 
чоловіків 
Розподіл доходів відповідно до коефіцієнта Джині 
Відсоток мешканців міста, які живуть у бідності  

«Розумне» 
навколишнє 
середовище 

Екосистема на 
базі ІКТ 

Відсоток антен мобільних мереж відповідно до рекомендацій, 
затверджених ВООЗ, щодо впливу електромагнітних полів 
Відсоток площі міста, що контролюється приладами моніторингу 
екологічного стану 

 

Проведене групуівння має слугувати базою інформаційного забезпечення 

управління розвитком «розумного» сталого міста за його складовими 

елементами, такими як: «розумні» люди, «розумне» життя, «розумна» 

мобільність, «розумне» управління, «розумна» економіка та «розумне» 

навколишнє середовище.  

Багато міст світу користуються можливостями та перевагами «відкритих» 

даних, доступних для громадськості, а також використовують статистичні 

індикатори для прискорення розвитку «розумних» сталих міст [30, 44].  
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Пропонується для обговорення, впровадження та використання двох 

типів індикаторів ефективності «розумних» сталих міст в Україні: 

– основних індикаторів, які можуть використовуватися всіма містами та 

будуть включені в основний текст міжнародного стандарту; 

– додаткових індикаторів, які можуть використовуватися деякими містами в 

залежності від їх географічного положення, економічного потенціалу, тенденцій 

зміни чисельності населення і т. д. Крім того, деякі додаткові індикатори дуже 

«розумні», і їх доцільно використовувати «розумнішим» містам. Ці індикатори є 

факультативними, особливо для самоаналізу, і будуть включені в додаток до 

міжнародного стандарту, що не носить нормативного характеру. 

В цілому, зазначені індикатори дозволять містам оцінювати свій прогрес 

у часі, порівнювати їх ефективність з іншими містами, а також шляхом аналізу 

та обміну дають змогу поширювати найкращі практики та встановлювати 

стандарти для досягнення прогресу у досягненні Цілей сталого розвитку на 

міському рівні. 
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Висновки до розділу 4 

 

У даному розділі було здійснено обґрунтування системи індикаторів 

розвитку «розумних» сталих міст в Україні, а саме: визначено концептуальні 

засади формування індикаторів розвитку сталих міст в Україні за 

міжнародними стандартами; проаналізовано методичні підходи до 

ідентифікації ключових індикаторів ефективності «розумних» сталих міст, 

зокрема, визначено індикатори області «Економіка», області «Навколишнє 

середовище» та області «Суспільство та культура». 

1. Встановлено, що для створення науково обґрунтованої 

інформаційної бази розроблення національної стратегії розвитку «розумних» 

сталих міст в Україні доцільним є формування теоретико-методологічних 

засад побудови системи індикаторів, яка відповідає вимогам міжнародних 

стандартів. 

2. Визначено, що існуючі на національному рівні набори даних та 

системи статистичних показників, які стосуються розвитку міст і 

територіальних громад, не є стандартизованими, узгодженими на міжнародному 

рівні, порівнянними з часом або між містами. 

Зважаючи на те, що світове співтовариство використовує для порівняння 

уніфіковану статистичну інформацію, яка, зокрема, стосується «розумного» 

сталого розвитку, в Україні доцільно адаптувати міжнародні стандарти, 

розробити свої проекти зі збору і представлення даних. 

З метою забезпечення комплексного і цілісного підходу до сталого 

розвитку та життєздатності територіальних громад сформовано систему 

стандартизованих індикаторів, які наведені в ISO 37120:2014 «Сталий розвиток 

громад: Індикатори послуг міста та якості життя», що був розроблений 

Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO). Сам по собі цей набір 

індикаторів не дозволяє провести зважену оцінку, встановити порогові або 

цільові числові значення показників. Його доцільно використовувати для 

полегшення вивчення досвіду громад. 
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3. Встановлено, що структуровану за ISO 37120 статистичну інформацію, 

представлену містами світу, можна одержати на порталі відкритих міських 

даних Всесвітньої ради з міських даних. Ця база даних надає можливість 

отримувати інформацію з використанням основних функцій: карти, діаграми, 

тенденції. 

4. Обґрунтування методології типологізації міст світу з використанням 

кластерних моделей, побудованих за основними та допоміжними індикаторами 

сталого розвитку, які представлені на порталі відкритих міських даних, 

дозволило запропонувати методичні підходи до впровадження найкращих 

світових практик у широкому діапазоні міських послуг, що полегшить 

вивчення міжнародного досвіду громад. Розроблені індикатори дозволяють 

провести порівняння соціальних, економічних та екологічних аспектів 

функціонування міста. 

5. Зазначено, що 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 використання ресурсів, у 

2014 році Європейською економічною комісією ООН (UNECE) у співпраці з 

Міжнародним союзом електрозв’язку (ITU) розпочато проект «Об’єднані 

«розумні» міста», в рамках якого був розроблений набір показників 

ефективності «розумних» сталих міст (або показників результативності 

діяльності), спрямований на забезпечення глобального застосування даних 

показників для характеристики «розумності» міст і моніторингу результатів 

діяльності міста протягом певного періоду часу і/або після реалізації 

управлінських рішень. Кожен показник являє собою частину цілісного 

уявлення про ефективність роботи міста в трьох областях: «Економіка», 

«Навколишнє середовище» та «Суспільство та культура». 

6. Доведено, що ключові показники ефективності «розумних» сталих 

міст корелюють з показниками моніторингу досягнення Цілей сталого 

розвитку, і завдяки цьому допоможуть містам оцінити результати своєї 

діяльності відповідно до означених Цілей. 
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7. Встановлено, що для статистичного забезпечення управління та 

прискорення розвитку «розумних» сталих міст доцільно користуватися 

можливостями та перевагами «відкритих» даних, доступних для громадськості, 

а також використовувати статистичні показники ефективності «розумних» 

сталих міст. В цілому, зазначені показники дозволять містам оцінювати свій 

прогрес у часі, порівнювати їх ефективність з іншими містами, а також на 

основі дискримінантного аналізу дають змогу поширювати найкращі практики 

та встановлювати стандарти для досягнення прогресу у досягненні Цілей 

сталого розвитку на міському рівні. 

Узагальнені результати проведених досліджень, що викладені у Розділі 4, 

опубліковані у наукових працях автора [30, 32, 33, 34, 39, 44, 45, 46, 51]. 
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РОЗДІЛ 5 

СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ГОТОВНОСТІ ГРОМАД УКРАЇНИ 

ДО ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ «РОЗУМНОСТІ» 

 

 

5.1. Ступінь використання інноваційних послуг на базі ІКТ, як 

характеристика «розумних» людей та «розумного» життя в Україні  

 

Основоположною силою «розумного» сталого міста є «розумні» люди 

(Smart people). Важливо, щоб вони мали достатньо умінь, навичок, були 

вмотивованими і зацікавленими у розвитку «розумного» сталого міста на основі 

ефективного використання ІКТ [179].  

Останнім часом швидко збільшується попит на статистику ІКТ. 

Виробництво статистичних даних, що описують інформаційне суспільство, в 

даний час стало невід’ємною частиною робочих програм та стратегії 

національних статистичних управлінь майже всіх країн світу. Це зумовлюється 

прагненням країн до розробки національної політики, моніторингу та оцінки 

сталого розвитку «розумного» суспільства з урахуванням та використанням 

переваг стрімкого прогресу в області інформаційних технологій.  

На міжнародному рівні важливо мати зіставні показники ІКТ, які 

дозволяють порівняти сучасний розвиток ІКТ в різних країнах, а також 

забезпечити моніторинг цифрового розриву на світовому рівні і слугувати 

орієнтиром для розробки політики за країнами та регіонами світу. Задля цього 

в 2004 році було створено Партнерство для статистичного вимірювання 

інформаційно-комунікаційних технологій в цілях розвитку. З тих пір 

статистика ІКТ регулярно включається до порядку денного Статистичної 

комісії ООН, і Партнерство представляє доповіді про хід своєї роботи [245, 366, 

367, 368, 384, 385, 386]. 

Концептуально-методологічні підходи до формування статистичних 

показників інформаційного суспільства в Україні проаналізовані І. Калачовою 
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[18]. Важливим та актуальним залишається питання деталізації методичних 

підходів до побудови системи статистичних показників використання ІКТ 

домашніми господарствами і окремими особами в Україні. 

Розробка теоретико-методологічних засад побудови системи 

статистичних показників використання ІКТ домашніми господарствами 

і окремими особами є надзвичайно важливою для забезпечення сталого 

розвитку «розумних» громад в Україні. 

«Розумні» міські мешканці, які володіють досвідом використання 

інтелектуальних пристроїв ІКТ, є ключовими елементами для формування 

«розумного» сталого міста та мають важливе значення для успішного 

функціонування структурованих механізмів зворотного зв’язку, розроблених 

для вдосконалення існуючих інфраструктур управління міським розвитком. 

Складовим елементом інформаційної системи «розумного» сталого міста 

є також «розумне» життя [179].  

«Розумне» життя передбачає використання системи інноваційних послуг 

на базі інформаційно-комунікаційних технологій, які допомагають громадянам 

керувати здоровим та безпечним життям, забезпечуючи легкий доступ до 

послуг та роботи, таким чином, захищаючи стійкість ресурсів в інтересах 

майбутніх поколінь [179].  

ІКТ можуть бути використані в якості основи для цих послуг з метою 

поліпшення якості життя громадян. Ці послуги повинні бути запропоновані 

у відповідності до вимог та бажань громадян, що робить важливим включення 

їх у процес прийняття рішень, що в свою чергу сприяє розвитку «розумного» 

сталого міста [42, 179]. 

Більшість жителів планети як і раніше не мають доступу до послуг Інтернету, 

можливості його використовувати або коштів для його оплати (рис. 5.1) [42].  
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Рисунок 5.1 – Показники доступу населення світу до інформаційно-

комунікаційних технологій у 2016 р. 

Джерело: побудовано за [492]. 

 

Цифрова революція поки що практично не вплинула на життя більшої 

частини населення світу. Лише близько 15% жителів планети можуть 

дозволити собі оплату широкосмугового доступу в Інтернет.  

Основним засобом доступу до послуг мережі Інтернет в країнах, що 

розвиваються, є мобільні телефони, якими забезпечені близько 80% світового 

населення. Але при всьому цьому майже 2 млрд людей не мають мобільних 

телефонів, а близько 60% населення земної кулі не мають доступу до послуг 

Інтернету [492].  

Більшість людей, яким недоступний Інтернет, проживає в Індії і Китаї, 

проте і в Північній Америці доступу до Інтернету позбавлені понад 120 млн 

осіб. У всьому світі майже 21% домогосподарств, що належать до 40% 

найменш забезпечених домогосподарств в своїх країнах, не має мобільних 

телефонів, а 71% – доступу до мережі Інтернет [492].  

Імовірність використання цифрових технологій або володіння 

відповідними пристроями у жінок нижче, ніж у чоловіків. Ще глибше розрив 

між молоддю (20%) і особами у віці 45 років і старше (8%) [492]. 
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Цифровий розрив всередині країн може бути настільки ж глибокий, як 

і розрив між різними країнами. 

У підготовці показників доступності ІКТ для домашніх господарств, 

в тому числі в країнах, що розвиваються досягнуто значного прогресу. 

Кількість країн – членів Організації Об’єднаних Націй, які збирають дані про 

наявність у домашніх господарств доступу до послуг Інтернету, зросла з 65 

в період 2003–2005 рр. до 98 в період 2008–2010 рр.  

Доцільно проводити умовний розподіл показників, що відображають 

доступ домашніх господарств і приватних осіб до ІКТ, на показники доступу, 

що застосовуються на рівні домогосподарств, показники витрат 

домогосподарств на ІКТ і показники використання, що застосовуються на рівні 

окремих осіб (рис. 5.2) [42]. На рис. 5.2 наведені кодові позначення показників, 

повна назва яких представлена в табл. 5.1 [42]. 

 

Рисунок 5.2 – Групи показників, що відображають доступ домашніх 

господарств і приватних осіб до ІКТ 

Джерело: побудовано автором за [259, 385, 386]. 

 

Показники HH1–HH4, HH6, HH11, HH13 та HH14 відносяться до групи, що 

характеризує доступ домогосподарств (і фактори, що перешкоджають доступу) до 

обладнання і послуг ІКТ, але не до використання цих продуктів окремими 

членами домогосподарств. Для того, щоб домогосподарство мало доступ до 

Показники, що відображають доступ домашніх господарств  
і приватних осіб до ІКТ 

показники доступу до ІКТ 
(і факторів, що перешкоджають 
доступу), які застосовуються на 

рівні домогосподарств 
(HH1-HH4, HH6, HH11, HH13 

та HH14) 

показники використання 
обладнання та послуг ІКТ, що 

застосовуються на рівні окремих 
осіб, членів домогосподарств 

(HH5, HH7–HH10, HH12, HH17–
HH19) 

показник витрат 
домогосподарств на ІКТ 

(НН16) 



 360

обладнання і послуг ІКТ, це обладнання і послуги повинні бути придатними для 

використання, тобто в момент проведення опитування обладнання повинно 

знаходитися в робочому стані, а послуги ІКТ повинні надаватися. 

Показник HH16 призначений для вимірювання витрат домогосподарств 

на обладнання ІКТ і послуги ІКТ. HH16 може бути представлений як число або 

частка витрат домогосподарства на ІКТ. Для цілей міжнародного зіставлення 

HH16 може бути представлений з іншими економічними показниками, такими 

як розподіл доходів домогосподарств або доходів на душу населення. При 

аналізі даного показника слід враховувати демографічні показники, такі як 

кількість домогосподарств або середній розмір домогосподарства. 

Уточнений та доповнений перелік основних показників, що відображають 

доступ домашніх господарств і приватних осіб до ІКТ, і масштаби їх 

використання наведений в табл. 5.1 [42]. 

Таблиця 5.1 – Основні показники, що відображають доступ домашніх 

господарств і приватних осіб до інформаційно-комунікаційних технологій, 

і масштаби їх використання 

Позна-
чення 

Назва показника Порядок розрахунку 

1 2 3 
HH1 Частка 

домогосподарств, що 
мають радіоприймач, 
% 

1001 ⋅=
HH

HH
НН R , 

де RHH  – кількість обстежуваних домогосподарств 

(households), що мають радіоприймач; 

HH  – загальна кількість обстежуваних домогосподарств 
HH2 Частка 

домогосподарств, що 
мають телевізор, % 

1002 ⋅=
HH

HH
НН TV , 

де TVHH  – кількість обстежуваних домогосподарств, що 

мають телевізор; 

HH  – загальна кількість обстежуваних домогосподарств 
HH3 Частка 

домогосподарств, що 
мають стаціонарний 
телефон, % 

1003 ⋅=
HH

HH
НН TP , 

де TPHH  – кількість обстежуваних домогосподарств, що 

мають стаціонарний телефон; 

HH  – загальна кількість обстежуваних домогосподарств 
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Продовження табл. 5.1 

1 2 3 

HH4 Частка 
домогосподарств, що 
мають комп’ютер, % 

1004 ⋅=
HH

HH
НН PC , 

де PCHH  – кількість обстежуваних домогосподарств, що 

мають комп’ютер; 

HH  – загальна кількість обстежуваних домогосподарств 
HH5 Частка приватних 

осіб, які 
користуються 
комп’ютером, % 

1005 ⋅=
IU

IU
НН PC , 

де PCIU  – кількість обстежуваних приватних осіб, що 

мають комп’ютер; 

IU  – загальна кількість обстежуваних приватних осіб 
HH6 Частка 

домогосподарств, що 
мають доступ до 
послуг Інтернет, % 

1006 ⋅=
HH

HH
НН INET , 

де INETHH  – кількість обстежуваних домогосподарств, що 

мають доступ до послуг Інтернет; 

HH  – загальна кількість обстежуваних домогосподарств 
HH7 Частка приватних 

осіб, що мають 
доступ до послуг 
Інтернет, % 

1007 ⋅=
IU

IU
НН INET , 

де INETIU  – кількість обстежуваних приватних осіб, що 

мають доступ до послуг Інтернет; 
IU  – загальна кількість обстежуваних приватних осіб 

HH8 Частка приватних 
осіб, які 
користуються 
Інтернетом, з 
розподілом за місцем 
користування, % 

1008 ⋅=
IU

IU
НН

LINET
, 

де LINETIU  – кількість обстежуваних приватних осіб, які 

користуються Інтернетом з розподілом за місцем 
користування (by location); 
IU  – загальна кількість обстежуваних приватних осіб 

HH9 Частка приватних 
осіб, які 
користуються 
Інтернетом, з 
розподілом за видами 
діяльності, % 

1009 ⋅=
IU

IU
НН

TAINEY
, 

де TAINETIU  – кількість обстежуваних приватних осіб, 

які користуються Інтернетом з розподілом за видами 
діяльності (by type of activity); 
IU  – загальна кількість обстежуваних приватних осіб 

HH10 Частка приватних 
осіб, що 
користуються 
мобільним 
стільниковим 
телефоном, % 

10010 ⋅=
IU

IU
НН MOB

, 

де MOBIU  – кількість обстежуваних приватних осіб, які 

користуються мобільним стільниковим телефоном; 
IU  – загальна кількість обстежуваних приватних осіб 
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Продовження табл. 5.1 

1 2 3 

HH11 Частка 
домогосподарств, які 
користуються  
послугами мережі 
Інтернет, з 
розподілом за видами 
підключення, % 

10011 ⋅=
HH

HH
НН

SINET
, 

де SINETHH  – кількість обстежуваних домогосподарств, 

які користуються  послугами мережі Інтернет, з розподілом 
за видами підключення; 
HH  – загальна кількість обстежуваних домогосподарств 

HH12 Частка приватних 
осіб, які 
користуються  
послугами Інтернет, з 
розподілом за 
частотами 
користування, % 

10012 ⋅=
IU

IU
НН

FINET
, 

де FINETIU  – кількість обстежуваних приватних осіб, які 

користуються послугами мережі Інтернет, з розподілом за 
частотами користування; 
IU  – загальна кількість обстежуваних приватних осіб 

HH13 Частка 
домогосподарств, що 
мають багатоканальне 
телебачення, в 
розбивці за видами, % 

10013 ⋅=
HH

HH
НН

TTVMC
, 

де TVMCHH  – кількість обстежуваних домогосподарств, 

що мають багатоканальне телебачення, в розбивці за видами; 
HH  – загальна кількість обстежуваних домогосподарств 

HH14 Фактори, що 
перешкоджають 
доступу домашніх 
господарств до 
Інтернету, % 

HH

HH
НН

INETNO
=14 , 

де INETNOHH  – кількість обстежуваних 

домогосподарств, що не мають доступу до Інтернету; 

HH  – загальна кількість обстежуваних домогосподарств 
HH15 Приватні особи, які 

мають навички 
роботи з ІКТ, з 
розбивкою за видами 
навичок 

IU

IU
НН

TSICT
=15 , 

де TSICTIU  – кількість обстежуваних приватних осіб, які 

мають навички роботи з ІКТ, з розбивкою за видами навичок 
(by type of skills); 
IU  – загальна кількість обстежуваних приватних осіб 

HH16 Частка витрат 
домогосподарств на 
ІКТ, % EX

EX
НН ICT

=16 , 

де ICTEX  – витрати домашніх господарств на ІКТ; 

EX  – загальні витрати домашніх господарств 
HH17 Частка осіб, які 

користуються 
Інтернетом, з 
розбивкою за типом 
пристрою і 
використовуваної 
мережі, % 

100*17
IU

IU
НН

TINET
= , 

де TINETIU  – кількість обстежуваних приватних осіб, які 

користуються Інтернетом, з розбивкою за типом пристрою і 
використовуваної мережі; 
IU  – загальна кількість обстежуваних приватних осіб 
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Продовження табл. 5.1 

1 2 3 

HH18 Частка осіб, які 
мають мобільний 
телефон, % 

100*18
IU

IU
НН

MP
= , 

де MPIU  – кількість обстежуваних приватних осіб, які 

мають мобільний телефон; 

IU  – загальна кількість обстежуваних приватних осіб 
HH19 Частка осіб, які не 

користуються 
Інтернетом, з 
розбивкою на певні 
обставини, % 

100*19
IU

IU
НН

TRINETNO
= , 

де TRINETNOIU  – кількість обстежуваних приватних 

осіб, які не користуються Інтернетом, з розбивкою на певні 
обставини, %; 

IU  – загальна кількість обстежуваних приватних осіб 

 

Традиційні показники, наприклад, наявність у домашніх господарств 

телевізора або радіоприймача, втрачають свою актуальність, і тому дані по ним 

збираються в світі не так широко, як раніше. 

Найменування і порядок показників (HH1–HH16) приведені 

у відповідності до «Доповіді Партнерства для статистичного вимірювання 

інформаційно-комунікаційних технологій в інтересах розвитку: статистика 

інформаційно-комунікаційних технологій» на сорок п’ятій сесії 

статистичної комісії ООН у березні 2014 р. [259, 348, 385]. 

Показники HH17–HH19 представлено в «Доповіді Партнерства для 

статистичного вимірювання інформаційно-комунікаційних технологій в 

інтересах розвитку: статистика інформаційно-комунікаційних технологій» та 

затверджено на сорок сьомій сесії статистичної комісії ООН у березні 

2016 р. [385]. 

На рис. 5.3 наведено динаміку основних показників, що відображають 

доступ домашніх господарств до інформаційно-комунікаційних технологій 

у 2010–2016 рр. в Україні [10, 60].  
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Основні показники, що відображають доступ домашніх 
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Рисунок 5.3 – Основні показники, що відображають доступ домашніх господарств 

до інформаційно-комунікаційних технологій в Україні у 2010–2016 рр. 

Джерело: побудовано за даними [10, 60]. 

 

При поділі за соціально-економічними класифікаційними змінними 

показник HH16 може забезпечувати інформацію про різницю в структурі 

споживання ІКТ домогосподарствами. Як і у випадку з іншими показниками 

споживання, аналіз розподілу змінної забезпечує більше інформації 

у порівнянні зі зведеною статистикою (середнім значенням або медіаною). 

Аналіз динаміки наведених показників дозволяє зробити висновок щодо 

змін тенденцій використання ІКТ, які відбуваються в Україні. Так, суттєво 

зменшилась частка домогосподарств, що мають стаціонарний телефон, а частка 
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домогосподарств, що мають комп’ютер, та частка домогосподарств, що мають 

Інтернет, збільшилась.  

На думку автора, показник частки домогосподарств, що мають 

стаціонарний телефон, втрачає свою актуальність, натомість актуальним 

є відсоток осіб, які володіють мобільним телефоном. 

В Україні офіційні статистичні звіти щодо доступу домогосподарств 

України до Інтернету почали публікуватися з 2016 р. на основі даних 

вибіркових обстежень домогосподарств. Це тематичне модульне опитування 

проводиться наприкінці квартального інтерв’ю обстеження умов життя 

домогосподарств у січні кожного року.  

У вибірковому опитуванні 2016 р. брали участь 9097 домогосподарств, 

умови життя яких обстежувалися органами державної статистики протягом 

2015 р. У вибірковому опитуванні 2017 р. брали участь 8168 домогосподарств, 

умови життя яких обстежувалися органами державної статистики протягом 

2016 р. Вибірка респондентів представляла всі регіони України, крім 

тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя 

та частини зони проведення антитерористичної операції [11]. 

Збирання інформації щодо користування послугами Інтернету 

здійснюється фахівцями з інтерв’ювання безпосередньо в домогосподарствах 

методом опитування із застосуванням спеціальної анкети, розміщеної 

у другій частині Анкети № 3 «Самооцінка доходів домогосподарства. Доступ 

домогосподарств до Інтернету», введеної в дію з 01 січня 2015 р. та 

затвердженої наказом Держстату «Про затвердження Загального табеля 

(переліку) форм державних статистичних спостережень на 2018 рік» 20 грудня 

2017 №330 [16]. 

При підготовці програми модульного опитування були враховані 

положення «Керівництва з вимірювання доступу домогосподарств та 

приватних осіб до інформаційно-комунікаційних технологій та масштабів 

їхнього використання» МСЕ. 
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Запитання цього модульного опитування передбачають збирання даних 

для визначення основних показників, наведених на рис. 5.4 [11, 38]. 

 

Рисунок 5.4 – Основні показники для вимірювання доступу домогосподарств та 

приватних осіб до ІКТ та масштабів їхнього використання 

Джерело: розроблено за даними [11]. 

 

Запропоновані 13 варіантів відповідей для збирання інформації щодо мети 

користування послугами Інтернету включають: 

– відправлення (отримання) електронної пошти; 

– взаємодія з органами державної влади (система «електронний уряд») – 

скачування/запит форм, он-лайн заповнення/подача форм, здійснення он-лайн 

платежів державним установам та закупок у них; 

Основні показники для вимірювання доступу домогосподарств та 
приватних осіб до ІКТ та масштабів їхнього використання 

изначається на основі 
відповідей 
респондентів на 
запитання анкети щодо 
наявності фактів 
користування особами, 
які входять до складу 
обстежуваного 
домогосподарства, 
послугами Інтернету за 
останні 12 місяців 
незалежно від місця 
користування (вдома, 
на роботі, за місцем 
навчання, в інтернет-
кафе/клубі, в інших 
місцях), а також – 
стосовно кількості 
таких осіб 

Ступінь поширення серед 
населення користування 
послугами Інтернету за 

останні 12 місяців 

Частота 
користування 

Інтернетом 

 
Місце доступу  
до Інтернету 

Основні цілі 
доступу до 
Інтернету 

визначається 
на основі 
обрання 
респондентами 
одного з 
варіантів 
відповідей: 

- не менше 
ніж раз на 
день; 

- не менше 
ніж раз на 
тиждень, але 
не кожен день; 

- менше ніж 
раз на тиждень 

визначається на основі 
обрання респондентами не 
більше трьох з таких 
варіантів: 

- вдома (в т.ч. у випадку, 
коли робоче місце вдома); 

- на роботі; 

- за місцем навчання; 
- у громадському центрі 
доступу до Інтернету; 

- у комерційному центрі 
доступу до Інтернету; 

- у будь-якому місці через 
мобільний телефон; 

- у будь-якому місці через 
інший пристрій мобільного 
доступу; 

- в інших місцях  

визнача-
ються на 
основі 
обрання 
респон-
дентами 
не більше 
п’яти 
основних 
цілей із 
запропо-
нованих 13
варіантів 
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– навчальні та освітні цілі – відноситься до цілей формальної освіти, 

таких як дослідження, пов’язані з навчальними курсами шкільної та вищої 

освіти, а також дистанційної освіти, включаючи он-лайн діяльність; 

– читання/скачування газет, журналів в режимі он-лайн – 

читання/скачування газет, журналів, електронних книг у режимі он-лайн, 

передплата служб новин он-лайн, доступ до web-сайтів із новинами як за 

плату, так і безкоштовно; 

– скачування фільмів, зображень, музики; перегляд телебачення чи 

відео; або прослуховування радіо чи музики – спільний доступ до файлів та 

використання веб-радіо або веб-телебачення як за плату, так і безкоштовно; 

– гра у відео- чи комп’ютерні ігри або їх завантаження – ігри, які 

допускають спільний доступ до файлів, он-лайн ігри як за плату, так 

і безкоштовно; 

– завантаження програмного забезпечення – завантаження файлів 

виправлень або оновлень як за плату, так і безкоштовно; 

– телефонні переговори через Інтернет/Volp (Skype, iTalk, через web-

камеру); 

– спілкування (хобі) – включаючи розміщення повідомлення чи іншої 

інформації на сайтах-чатах, у блогах, групах новин, он-лайн форумах для 

обговорення або аналогічних ресурсах, використання засобів миттєвого 

обміну повідомленнями; 

– банківське обслуговування – електронні трансакції з банком для 

здійснення платежів, переводів та ін. або перегляд інформації щодо рахунку. 

Не включаються електронні трансакції в рамках інших фінансових послуг, 

таких як покупка акцій, страхування; 

– пошук інформації, що пов’язана з питаннями здоров’я (ліки, медичні 

послуги, поради тощо), як для себе, так і для інших – включаючи 

інформацію про травми, хвороби, харчування та інформацію про покращення 

стану здоров’я в цілому; 

– замовлення (купівля) товарів та послуг – відноситься до замовлень 

на покупку товарів та послуг, які розміщені через Інтернет, наприклад, 
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придбання таких продуктів, як музика, туристичні тури та оренда житла. Не 

включаються анульовані або невиконані замовлення; 

– отримання інформації щодо товарів та послуг, не названих раніше. 

Для розрахунку показників доступу до Інтернету різних груп 

домогосподарств результати модульного опитування об’єднуються з даними 

основного обстеження умов життя домогосподарств з подальшим їх 

розповсюдженням на всі домогосподарства України за допомогою системи 

статистичних ваг. 

За результатами опитування щодо доступу домогосподарств до Інтернету 

здійснюється групування одержаної інформації [38]: 

– за типами місця проживання домогосподарств (міські поселення, 

сільська місцевість); 

– за наявністю дітей у складі домогосподарства (домогосподарства 

з дітьми та без дітей); 

– за кількістю дітей у складі домогосподарства (одна, дві дитини, три 

і більше); 

– за складом домогосподарств без дітей (домогосподарства з однієї особи: 

у працездатному та непрацездатному віці; домогосподарства з двох і більше 

осіб: всі у працездатному віці, у працездатному та у непрацездатному віці, всі 

у непрацездатному віці); 

– залежно від наявності та кількості працюючих осіб у складі 

домогосподарств (домогосподарства, у складі яких немає працюючих; 

домогосподарства, в яких є одна, дві, три і більше працюючі особи); 

– у групуваннях залежно від розміру середньодушових еквівалентних 

грошових та загальних доходів домогосподарств; 

– за децильними (10%-ми) групами залежно від розміру середньодушових 

еквівалентних грошових та загальних доходів домогосподарств; 

– за регіонами; 

– за економічними районами; 

– у групі домогосподарств, у складі яких є молоді сім’ї; 
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– у групі домогосподарств, у складі яких є діти, які не мають одного чи 

обох батьків. 

З метою впровадження інноваційних методів збору статистичної 

інформації, а також задля розширення інформаційної бази, збільшення обсягу 

й підвищення якості офіційної статистики ІКТ, що допомагає оцінювати 

прогрес у сталому розвитку та вимірювати внесок ІКТ, було запропоновано 

доповнення набору показників у сфері телекомунікацій/ІКТ шляхом введення 

нових показників з електронної комерції [38]. 

Для апробації збору запропонованих показників було розроблено Анкету для 

виміру доступу до інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) і їх 

використання на рівні домашніх господарств і окремих осіб. У запропонованій 

Анкеті окрім базових показників для вимірювання доступу домогосподарств та 

приватних осіб до ІКТ та масштабу їхнього використання, рекомендованих МСЕ та 

визначених у відповідному Керівництві, містяться чотири нових показники. 

Із використанням розробленої Анкети було проведено пілотне опитування 

домогосподарств та приватних осіб. Збір інформації було здійснено за 

допомогою розробленої Google-форми [1].  

Аналіз відповідей респондентів на питання «Для яких з наступних цілей 

ви користувалися Інтернетом за останні 12 місяців для особистих потреб 

(з будь-якого місця)?» (рис. 5.5) дозволив охарактеризувати показник Основні 

цілі доступу до Інтернету, на основі формування рейтингу розширеного 

переліку видів діяльності, пов’язаної з використанням Інтернету, а саме: 

відправлення повідомлень електронної пошти із прикріпленими файлами 

(93,2% респондентів), копіювання або переміщення файлів або папок (89,5%), 

використання інструментів копіювання і вставки для дублювання або 

переміщення інформації в рамках одного документа (83,5%) [38]. 

Аналіз одержаної в результаті проведеного дослідження інформації, яка 

була узагальнена та систематизована, дозволив визначити основні структурні 

співвідношення за базовими та додатковими показниками щодо доступу до ІКТ 

та їх використання на рівні домашніх господарств і окремих осіб [38]. 
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Рисунок 5.5 – Розподіл відповідей респондентів на питання «Для яких 

з наступних цілей ви користувалися Інтернетом за останні 12 місяців для 

особистих потреб (з будь-якого місця)?» 

Джерело: побудовано автором за даними пілотного опитування з використанням 

розробленої Google-форми [1]. 

 

Проведений аналіз структури відповідей респондентів на питання «Які 

з перерахованих нижче видів діяльності, пов’язаної з використанням 

комп’ютера, ви здійснювали за останні три місяці?» (рис. 5.6) дозволив 

визначити основні цілі використання комп’ютера, встановивши найбільш часто 

здійснювані види діяльності, пов’язаної з його застосуванням, а саме: 

відправлення повідомлень електронної пошти із прикріпленими файлами 
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(93,2% респондентів), копіювання або переміщення файлів або папок (89,5%), 

використання інструментів копіювання і вставки для дублювання або 

переміщення інформації в рамках одного документа (83,5%). 
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Рисунок 5.6 – Розподіл відповідей респондентів на питання «Які з 

перерахованих видів діяльності, пов’язаних з використанням комп’ютера, ви 

здійснювали за останні три місяці?» 

Джерело: побудовано автором за даними пілотного опитування з використанням 

розробленої Google-форми [1]. 

 

Нові показники з електронної комерції, які стосуються домашніх 

господарств й фізичних осіб були розроблені Групою експертів з показників 

використання ІКТ домашніми господарствами Статистичної комісії ООН.  

Дані показники були оприлюднені за результатами 49 сесії Статистичної 

комісії ООН, яка відбулася 6-9 березня 2018 року, у «Доповіді Партнерства для 

статистичного виміру інформаційно-комунікаційних технологій з метою 
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розвитку» та рекомендовані до врахування у «Керівництві з вимірювання 

доступу домогосподарств та приватних осіб до інформаційно-комунікаційних 

технологій та масштабів їхнього використання» Міжнародного союзу 

електрозв’язку (МСЕ) [384]. 

Показник 1 – «Види товарів і послуг, що придбаваються через Інтернет».  

У якості категорій, що враховуються, відслідковуються наступні види товарів 

і послуг, що придбані через Інтернет (допускається більше одного варіанта):  

– книги, журнали й газети;  

– одяг, взуття, спортивні товари й устаткування; 

– комп’ютерне устаткування або частини (включаючи периферійне 

устаткування); 

– комп’ютерні ігри й відеогри; 

– комп’ютерне програмне забезпечення (включаючи відновлення й платні 

додатки, крім ігор);  

– косметика; 

– фінансові продукти (включаючи акції й страхові інструменти); 

– їжа, продукти, алкоголь і тютюнові вироби; 

– побутові товари (наприклад, меблі, іграшки і т.д., крім побутової 

електроніки); 

– ІКТ-послуги (крім програмного забезпечення); 

– медичні товари; 

– фільми, короткометражні фільми й зображення; 

– музична продукція; 

– фотографічне, телекомунікаційне й оптичне устаткування; 

– квитки й місця на розважальні заходи (спортивні змагання, театральні 

спектаклі, концерти і т.д.);  

– продукти, пов’язані з подорожами (квитки, проживання, оренда 

транспортних засобів, транспортні послуги і т.д.). 

Аналіз даних за видами товарів і послуг, що здобуваються через Інтернет 

(рис. 5.7) дозволив визначити найбільш запитувані види товарів і послуг, що 

придбаваються через Інтернет, а саме: одяг, взуття, спортивні товари 

й устаткування (78,8%); квитки й місця на розважальні заходи (спортивні 
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змагання, театральні спектаклі, концерти і т.д.) (53,0%); продукти, пов’язані 

з подорожами (квитки, проживання, оренда транспортних засобів, транспортні 

послуги і т.д.) (43,9%); косметика (43,7%). 
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Рисунок 5.7 – Структура відповідей респондентів щодо видів товарів і послуг, 

що придбаваються через Інтернет 

Джерело: побудовано автором за даними пілотного опитування з використанням 

розробленої Google-форми [1]. 
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Для перших трьох додаткових показників з електронної комерції 

обстежуваною групою є особи, які придбавали продукти через Інтернет. 

Показник 2 – «Засоби оплати покупок, здійснених через Інтернет». 

У якості категорій, що враховуються, відслідковуються наступні засоби 

платежу (допускається більше одного варіанта):  

– оплата післяплатою;   

– оплата кредитною картою в он-лайновому режимі; 

– оплата дебетовою картою або електронне банківське переведення в он-

лайновому режимі; 

– мобільний платіж з рахунку (рахунок з’єднаний з номером мобільного 

телефону); 

– використання он-лайнових платіжних послуг (наприклад, Paypal, Google 

Checkout); 

– використання предоплаченої подарункової карти або ваучера для 

покупок через Інтернет; 

– використання балів по бонусной або заліковій програмі (наприклад, 

Aіr Mіles);  

– інше (наприклад, відправлення банківського чека поштою і т.д.). 

Аналіз даних, отриманих в ході опитування за допомогою Google-форми 

[1] щодо засобів оплати покупок, здійснених через Інтернет (рис. 5.8) дозволив 

визначити найчастіше використовувані засоби оплати покупок, здійснених 

через Інтернет, а саме: оплата післяплатою (73,8%); оплата кредитною картою 

в он-лайновому режимі (57,7%); оплата дебетовою картою або електронне 

банківське переведення в он-лайновому режимі (33,8%). 
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Рисунок 5.8 – Розподіл відповідей респондентів щодо засобів оплати покупок, 

здійснених через Інтернет 

Джерело: побудовано автором за даними пілотного опитування з використанням 

розробленої Google-форми [1]. 
 

Показник 3 – «Методи доставки». 

У якості категорій, що враховуються, відслідковуються наступні методи 

доставки (допускається більш одного варіанта):  

– доставка безпосередньо покупцеві з використанням звичайних 

поштових послуг або інших форм доставки; 

– одержання в торговельній крапці, в пункті продажу або пункті 

обслуговування; 

– он-лайнова/електронна доставка шляхом завантаження з веб-сайту, за 

допомогою додатка, програмного забезпечення або іншого обладнання 

(наприклад, покупки за допомогою вбудованого додатка, використання 

потокового сервісу і т.д.). 

Аналіз даних щодо методів доставки товарів, куплених через Інтернет 

(рис. 5.9) дозволив визначити найчастіше використовувані методи доставки 
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товарів, а саме: доставка безпосередньо покупцеві з використанням звичайних 

поштових послуг або інших форм доставки (71,0%); одержання в торговельній 

точці, в пункті продажу або в пункті обслуговування (51,6%). 
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Рисунок 5.9 – Розподіл відповідей респондентів щодо методів доставки товарів, 

придбаних через Інтернет 

Джерело: побудовано автором за даними пілотного опитування з використанням 

розробленої Google-форми [1]. 

 

Показник 4 – «Підстави не робити покупки через Інтернет». 

У якості категорій, що враховуються, відслідковуються наступні підстави 

не робити покупки через Інтернет (допускається більш одного варіанта):  

– відсутність зацікавленості; 

– перевага самому ходити по магазинах; 

– стурбованість міркуваннями безпеки (наприклад, щодо надання 

інформації, що стосується дебетової або кредитної карти); 

– стурбованість міркуваннями недоторканності особистого життя 

(наприклад, щодо надання особистих даних); 

– стурбованість міркуваннями технічного характеру (наприклад, це 

стосується веб-сайтів, платежу або доставки); 

– недовіра (наприклад, щодо гарантій або особливостей одержання 

й повернення продукту);  
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– недолік упевненості, знань або навичок. 

Обстежувана група: особи, які не здобували продукти через Інтернет. 

Проведений аналіз відповідей респондентів на питання щодо підстав не 

робити покупки через Інтернет (рис. 5.10) дозволив визначити основні підстави 

користувачів не робити покупки через Інтернет, а саме: недовіра (наприклад, 

щодо гарантій або особливостей одержання й повернення продукту) (65,3% 

респондентів); стурбованість міркуваннями безпеки (наприклад, щодо надання 

інформації, що стосується дебетової або кредитної карти) (29,8%); перевага 

самому ходити по магазинах (29,5%). 
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Рисунок 5.10 – Розподіл відповідей респондентів щодо підстав не робити 

покупки через Інтернет 

Джерело: побудовано автором за даними пілотного опитування з використанням 

розробленої Google-форми [1]. 
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Останні питання Анкети були спрямовані на визначення чотирьох нових 

запропонованих автором до використання показників: «Види товарів і послуг, 

що здобуваються через Інтернет»; «Засоби оплати покупок, здійснених через 

Інтернет»; «Методи доставки»; «Підстави не робити покупки через Інтернет». 

Головним призначенням основного переліку показників використання 

ІКТ домашніми господарствами є уніфікація методичних підходів до 

виробництва країнами високоякісних і порівнянних на міжнародному рівні 

статистичних даних.  

Одним з ключових компонентів міжнародної статистичної роботи 

є розробка і перегляд системи статистичних індикаторів, які використовуються 

для моніторингу прогресу в напрямку створення інформаційного суспільства 

задля оцінювання готовності до впровадження концепції сталого розвитку 

«розумних» громад в Україні. 

 

 

5.2. Оцінювання та прогнозування експортно-імпортного потенціалу 

сектору інформаційно-комунікаційних технологій в Україні 

 

Одним із важливих кроків дослідження готовності до впровадження 

концепції «розумного» сталого міста та оцінювання стану інформаційного 

суспільства  в Україні є аналіз міжнародної торгівлі товарами та послугами ІКТ 

України із використанням міжнародних баз даних. 

Найбільш повним і достовірним джерелом світової торговельної статистики 

є база даних UN Comtrade Database, яка дозволяє детально вивчити зовнішню 

торгівлю будь-якої окремо взятої країни за кожною групою товарів. Дані, зібрані 

Відділом Статистики ООН, охоплюють інформацію більш ніж 98 % обсягу 

світової торгівлі [462]. 

База даних UN Comtrade Database буде використана для поетапної 

розробки архітектури даних і технологій Глобальної платформи «великих» 
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даних Глобальною робочою групою з використання «великих» даних для цілей 

офіційної статистики. 

UN Comtrade Database містить річні дані про вартість і фізичні обсяги 

експорту та імпорту близько 200 країн та регіонів з 1962 р. і щомісячну 

статистику торгівлі з 2010 р. з розподілом за країнами – торговими партнерами 

і видами товарів (рис. 5.11).  

Представлені дані регулярно використовуються країнами – членами ООН, 

різними установами системи ООН та іншими міжнародними організаціями 

з метою економічного аналізу і формування торгової політики, включаючи 

уточнення експортних можливостей країн. 

Статистичні дані представлені в натуральному та вартісному вимірі 

(в поточних цінах в доларах США за середнім річним обмінним курсом).  

 

Рисунок 5.11 – Головна сторінка сайту бази даних Comtrade  

(режим доступу: http://comtrade.un.org) 

 

З базою даних UN Comtrade Database можна ознайомитись на сайті 

Статистичного відділу ООН  за адресою: http://comtrade.un.org.  

Доступ до UN Comtrade Database на загальних підставах вільний для всіх 

користувачів. 

Обравши опцію Get data – Extract data («отримати дані») на головній 

сторінці сайту (рис. 5.11), користувач потрапляє на нову сторінку сайту 
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(рис. 5.12), де можна обрати необхідний тип продукту, періодичність даних, код 

товару, країну або регіон.  

 

Рисунок 5.12 – Сторінка вибору параметрів пошуку для запиту даних UN 

Comtrade Database (режим доступу: http://comtrade.un.org/data/) 

 

Після вибору типу продукту (Type of product) (товари (Goods) чи послуги 

(Services)) та періодичності даних (Frequency) (річні (Annual) або щомісячні 

(Monthly)) з даними можна працювати через інтерактивний інструмент, 

заснований на трьох міжнародник класифікаціях: 

– HS – Harmonized Commodity Description and Coding System – 

Гармонізована система опису та кодування товарів (версії: 1992, 1996, 2002, 

2007, 2012, 2017 рр.); 

– SITC – Standard International Trade Classification – Міжнародна 

стандартна торговельна класифікація (версії: Rev.1, Rev.2, Rev.3, Rev.4); 

– BEC – Broad Economic Categories – Класифікація товарів за широкими 

економічними категоріями (КТШЕК).  
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Окрім цифрових даних, за допомогою опції «Visualize data» UN Comtrade 

Database надає можливість візуального аналізу міжнародної торгівлі, 

представленої в рисунках та таблицях (рис. 5.13) за допомогою такого переліку 

ресурсів: 

– Comtrade Labs; 

– The Atlas of Economic Complexity 2.0; 

– Ghemawat.com (Provided by Pankaj Ghemawat); 

– resourcetrade.earth; 

– A world of oil; 

– UN Comtrade Analytics; 

– ITC Trade Map; 

– Asia Pacific Energy Portal; 

– The Globe of Economic Complexity; 

– International Trade in Goods based on UN Comtrade data; 

– GFCC Competitiveness Decoder; 

– WITS Trade Data Visualizations; 

– SAS Visual Analytics for UN Comtrade; 

– Partner Concentration of Trade, 2013; 

– Resources Futures; 

– Global Economic Dynamics; 

– The Observatory of Economic Complexity; 

– TrendEconomy Analytics Portal. 

 

Слід зауважити, що в 2018 р. всі сайти поширення даних, пов’язаних 

з Comtrade ООН, будуть поступово оновлюватися, щоб скористатися новими 

елементами даних та функціями [463]. 

Поточні служби даних (інтерфейс даних, дані API та масиви даних 

API v.1) будуть доступні лише до кінця 2018 року [463]. 

 



 382

 

Рисунок 5.13 – Вибір опції «Visualize data» 

 

У 2018 р. очікуються такі зміни, що наведені в табл. 5.2 [43]. 

Таблиця 5.2 – Нові елементи даних та функції UN Comtrade Database [463] 

Попередня система 
Оновлення виконані за 

допомогою нової системи 
Результат для користувачів 

Comtrade 
1 2 3 

Три окремі системи 
обробки:  
– річної статистики;  
–щомісячної статистики 
торгівлі товарами; 
– статистики торгівлі 
послугами 

Одна інтегрована система 
обробки даних для всіх 
торговельних даних 

Поліпшення послідовності та 
своєчасності поширення 
торговельних даних. 
Щомісячні дані будуть розпо-
всюджуватися так само, як і 
річні дані статистики торгівлі 
товарами (будуть конверту-
ватися в інші класифікації та 
оцінюватися відсутні дані) 

Дані торгівлі товарами 
включають торгівлю у 
розрізі товарів та 
партнерів 

Крім того, нові елементи 
даних тепер включатимуть 
(якщо це повідомляється): 
• вид транспорту 
• коди митних процедур 
• другого партнера 

Більше інформації про 
характер торговельних 
потоків та атрибуції країн-
партнерів, що дає змогу 
краще аналізувати 
двосторонню торгівельну 
асиметрію 
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Продовження табл. 5.2 

1 2 3 

Єдина оцінка торгівлі 
товарами імпорту (на 
умовах CIF) та експорту 
(на умовах FOB) 

Крім того, оцінка FOB для 
імпорту (якщо це 
повідомляється) 

Симетрична оцінка імпорту та 
експорту, а також додаткова 
інформація про страхові та 
транспортні витрати, що 
дозволяє краще аналізувати 
двосторонню торгівельну 
асиметрію 

Торгівельні потоки 
статистики торгівлі 
товарами складалися з 
загального обсягу 
експорту: реекспорту; 
загального імпорту; 
реімпорту 

Розширена розбивка торгових 
потоків на статистику торгівлі 
товарами, включаючи 
вітчизняний експорт, експорт/ 
імпорт товарів після/для 
внутрішньої переробки; 
експорт/ імпорт товарів 
для/після зовнішньої обробки; 
та експорт/ імпорт 
внутрішньофірмової торгівлі 

Більше інформації про 
характер торговельних 
потоків, особливо реекспорту, 
реімпорту та товарів для 
переробки та 
внутрішньофірмової торгівлі 

Кількість кодів товару 
стан-дартизована до 12 
рекомендованих 
підрозділів Всесвітньої 
митної організації (ВМО) 

Крім того, стандартизація за 
більшою кількістю одиниць 
(43+ одиниць), якщо це 
повідомляється 

Додаткові та деталізовані 
вимірювання кількості 

Єдина вага (чиста маса в 
кг) для товарів 
статистики торгівлі 

До того ж, вага брутто 
(нетто-вага плюс вага 
перевізного контейнера), 
якщо це повідомляється 

Більше інформації про вагу і 
доставку 

Обмежена кількість 
оцінок для статистики 
торгівлі товарами (не всі 
товари оцінюються) 

Оцінка кількості для всіх 
товарів; коли це може бути 
застосовано. Проте деякі з 
них можуть не відо-
бражатися для конкретних 
товарів 

Більш повні дані про 
кількість; особливо для 
агрегованих даних 

Конвертація для товарів 
статистики торгівлі лише 
на 6-значному рівні HS 

Перетворення на будь-якому 
рівні HS і поліпшення 
конверсії для решти 

Більше повних конвертованих 
наборів даних 

Тільки дані EBOPS2002, 
поширені для торгівлі 
послугами (дані 
EBOPS2010 конвертовані 
в EBOPS2002) 

Дані про торгівлю 
послугами також 
розповсюджуватимуться за 
EBOPS2010 (за 
повідомленням в 
EBOPS2010) 

Торгівля даними про послуги 
за EBOPS2002 та EBOPS2010, 
якщо повідомляється 
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Аналіз стану інформаційного суспільства доцільно розпочати 

з формування інформаційної бази торгівлі України послугами ІКТ на основі 

Розширеної класифікації послуг EBOPS (Extended Balance of Payments Services 

classification), які стосуються означеного сектору. 

За зібраними даними, побудовані діаграми (рис. 5.14–5.17), які 

дозволяють проаналізувати торговий баланс України за основними видами 

послуг ІКТ, експортованими з України та імпортованими в Україну в 2000–

2017 рр. [43]. 
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Рисунок 5.14 – Динаміка експорту та імпорту послуг ІКТ в Україні за  

2000–2017 рр. 

Джерело: побудовано за даними [462]. 
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На рис. 5.14 наведена динаміка експорту та імпорту послуг сектору ІКТ 

в Україні за 2000–2017 рр. Аналіз вартості експорту послуг сектору ІКТ 

з України показав, що вартість експорту стрімко збільшується (середньорічний 

темп зростання за 2000–2017 рр. склав119,12%). З 2005 р. торговий баланс 

України у сфері ІКТ є активним (рис. 5.14). 

Аналіз співвідношення вартості експорту та імпорту України за основними 

видами послуг ІКТ – телекомунікаційними послугами показав, що вже з 2003 р. 

торговий баланс країни у сфері надання телекомунікаційних послуг є активним 

(рис. 5.15), що свідчить про сталий розвиток даного сектору економіки. 
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Рисунок 5.15 – Динаміка міжнародної торгівлі України з надання 

телекомунікаційних послуг за 2000–2017 рр. 

Джерело: побудовано за даними [462]. 
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Аналіз міжнародної торгівлі України у сфері надання інформаційних 

послуг показав, що торговий баланс країни у сфері надання інформаційних 

послуг став активним з 2009 року (рис. 5.16), і, на відміну від тенденцій зміни 

торгового балансу у сфері телекомунікаційних послуг, обсяги торгівлі у сфері 

інформаційних послуг з 2008 року постійно збільшуються, що свідчить про 

більш стрімкий розвиток даного сектору економіки. 
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Рисунок 5.16 – Динаміка міжнародної торгівлі України з надання 

інформаційних послуг за 2000–2017 рр. 

Джерело: побудовано за даними [462]. 

 

Аналіз співвідношення вартості експорту та імпорту України з надання 

комп’ютерних послуг показав, що обсяги даного виду послуг в останні 7 років 
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дуже стрімко збільшуються, торговий баланс країни у даній сфері став 

активним вже з 2007 року (рис. 5.17). 
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Рисунок 5.17 – Динаміка міжнародної торгівлі України з надання комп’ютерних 

послуг (а саме, комп’ютерне програмне забезпечення) за 2000–2017 рр. 

Джерело: побудовано за даними [462]. 

 

У зв’язку з модернізацією міжнародної статистичної бази даних Comtrade 

та переходу на нові версії статистичних класифікацій і перекодування товарів 

та послуг, зокрема Розширеної класифікації послуг EBOPS (Extended Balance of 

Payments Services classification) порівняли офіційні статичтині дані щодо 

обсягів міжнародної торгівлі за одним з основних видів послуг ІКТ – 
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комп’ютерними послугами – комп’ютерне програмне забезпечення, одержане 

з офіційного сайту Державної служби статистики України [67].  

Аналіз стану інформаційного суспільства в частині торгівлі товарами ІКТ 

здійснено на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів  HS 2012, 

оскільки було складено вичерпний перелік кодів, які стосуються означеного 

сектору.  

Наприклад, для вилучення даних за кодом – 851712 (Телефони для 

стільникових мереж або інших бездротових мереж – Telephones for cellular 

networks or for other wireless networks) була виконана така послідовність кроків: 

І. На головній сторінці UN Comtrade Database обрано опцію «Get data – 

Extract data »  

ІІ. Обрано параметри пошуку (рис. 5.17): 

1. Type of product & Frequency (тип продукту & періодичність даних): 

– необхідний тип продукту: товари (Goods); 

– періодичність даних: річні (Annual); 

2. Classification (класифікація) [332, 461]: 

– використовувана класифікація: HS 2012; 

3. Select desired data (Оберіть потрібні дані): 

– період: 2017;  

– країну: Ukraine; 

– партнери: World;  

– торговий поток: Import; 

– код товару: 851712 – Telephones for cellular networks or for other wireless 

networks. 

На рис. 5.18 наведена сторінка вибору параметрів пошуку для запиту 

даних про вартість і фізичні обсяги імпорту в Україну в 2017 р. товару (код за 

Гармонізованою системою опису та кодування товарів  HS 2012 – 851712). 

Обравши необхідні параметри у відповідних віконцях та натиснувши 

кнопку Previev (рис. 2.13), отримано результати запиту (рис. 5.18, табл. 5.3). 
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Рисунок 5.18 – Сторінка вибору параметрів пошуку для запиту даних про 

вартість і фізичні обсяги імпорту в Україну в 2017 р. товару (код за 

Гармонізованою системою опису та кодування товарів  HS 2012 – 851712) 

 

4. See the results (Переглянути результати), рис. 5.19. 

 
Рисунок 5.19 – Результати запиту про вартість і фізичні обсяги імпорту 

в Україну в 2017 р. товару «Телефонні апарати для сотових мереж зв’язку та 

інших бездротових мереж зв’язку»  
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Із використанням UN Comtrade Database отримано річні дані про вартість 

зовнішньої торгівлі товарами ІКТ в Україні в 2010–2017 рр. (табл. 5.3) за 

кодами Гармонізованої системи опису та кодування товарів HS 2012 та 

послугами ІКТ за EBOPS 2002.  

Таблиця 5.3 – Імпорт та експорт товарів ІКТ в Україні в 2014–2017 рр. 

(код за Гармонізованою системою опису та кодування товарів HS 2012) 

Код 
товару 

Вартість товару (тис. дол. США) 
2014 2015 2016 2017 

Експорт Імпорт Експорт Імпорт Експорт Імпорт Експорт Імпорт 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

844331 47,41 20000,89 80,96 17329,87 33,23 26253,33 195,82 29092,98 
844332 125,59 18705,24 461,68 12875,12 125,95 18295,11 463,67 20034,39 
847050 112,94 6865,47 99,49 3399,26 34,20 7419,83 106,93 11880,46 
847130 1685,57 245547,70 2889,12 194959,63 1653,73 271646,12 1859,13 320754,90 
847141 1828,24 23366,56 2210,15 22533,30 795,24 32542,33 1260,77 43358,10 
847149 1596,35 10074,44 1459,96 9829,97 968,33 24878,52 625,39 29865,46 
847150 4802,37 12201,12 3753,73 8644,13 2424,42 12217,30 3102,66 26359,45 
847160 411,49 14201,86 163,52 13758,07 291,39 22846,02 611,43 27370,61 
847170 2378,31 54848,81 1684,28 50000,65 1296,15 65707,60 1217,92 66202,63 
847180 564,72 1794,85 254,70 2972,71 630,43 3762,73 835,82 5305,12 
847190 381,37 1730,62 1033,82 1748,35 5422,31 3109,02 1222,53 6136,22 
847290 743,56 20903,00 768,44 5424,29 737,29 11636,48 700,92 11990,54 
847330 8996,95 34136,89 7371,97 45585,22 3380,26 65032,97 3997,33 104892,57 
847350 440,65 6,38 366,41 66,89 371,85 79,77 605,52 7,57 
851711 102,30 1570,31 50,90 672,40 92,10 652,72 64,68 820,33 
851712 9496,14 439075,65 9761,96 337538,07 18465,14 426479,73 34787,32 585426,25 
851718 1908,51 2074,94 246,23 1967,22 141,74 3699,91 76,96 4076,98 
851762 13444,12 132633,54 27965,49 152163,79 36295,98 123550,22 33766,25 177035,30 
851769 2635,70 5077,60 386,18 7479,50 1161,97 4642,48 2145,60 4415,71 
851770 49199,66 56625,82 77125,73 72344,71 86556,66 87343,58 165203,48 111293,70 
851810 46,85 875,32 21,45 951,37 100,62 1248,29 246,85 2266,68 
851821 87,19 2742,02 120,49 1865,18 515,38 2580,62 775,22 3396,37 
851822 170,26 3491,05 362,45 2461,46 639,68 3652,11 862,81 6950,92 
851829 17433,32 1627,47 4361,15 658,79 897,55 1221,45 1032,94 1666,27 
851830 275,47 8512,14 667,33 8238,44 740,53 14175,68 704,06 15705,66 
851840 263,39 747,74 168,77 651,83 101,51 901,18 164,94 1125,51 
851850 - 62,25 16,88 169,50 27,12 293,79 0,30 314,32 
851890 4449,34 7546,88 2421,38 1600,70 2615,26 921,89 2420,89 1019,56 
851930 - 2,27 - 2,12 - 20,88 - 8,32 
851981 69,98 1371,42 364,47 1081,99 365,56 1300,04 555,03 1428,48 
851989 103,31 83,15 443,34 121,16 - 205,57 4,04 327,57 
852110 2,47 32,20 1,50 2,80 0,68 60,05 2,38 12,95 
852190 241,85 2268,53 106,23 1577,92 123,35 2780,16 39,61 3450,60 
852210 0,03 8,94 - 4,55 0,96 3,51 - 5,09 
852290 38,92 31,91 236,24 31,21 2,89 29,76 66,53 29,33 
852321 84,34 662,64 1374,27 106,20 495,34 48,77 1053,46 405,32 
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Продовження табл. 5.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
852351 348,54 13406,80 498,46 16054,44 73,30 23297,37 495,08 27487,44 
852359 0,75 43,68 0,01 26,42 0,10 30,16 1,08 147,09 
852380 6,49 138,90 18,71 92,76 196,95 85,57 0,75 97,01 
852550 2286,58 8,70 1483,60 47,87 769,35 281,42 55,43 197,31 
852560 5386,53 9187,80 10949,50 13745,83 5518,82 41383,08 5600,37 65525,48 
852580 1131,72 37031,55 479,46 29102,93 1584,54 32360,99 2200,56 45258,22 
852712 0,06 - 0,07 - 0,05 0,06 0,93 - 
852713 89,94 1035,61 36,24 476,52 15,31 359,76 10,20 550,64 
852719 37,45 16,74 2,44 117,82 17,14 212,14 9,37 99,52 
852721 57,14 2546,33 6,73 632,12 1,92 505,40 6,31 672,50 
852729 8,93 107,73 158,71 62,72 271,63 10,31 4,39 104,42 
852791 237,94 3167,58 85,12 1351,40 46,37 1210,22 24,31 2689,68 
852792 11,68 211,28 9,58 80,31 5,67 53,89 9,88 70,56 
852799 1217,31 316,73 377,42 281,63 571,25 314,50 776,17 188,85 

852841 1,64 0,87 0,65 0,08 1,15 0,03 1,18 - 
852849 11,46 10,54 7,69 73,09 104,67 247,02 8,07 176,23 

852859 3503,44 23882,03 2292,70 20506,05 2060,04 32480,33 1044,44 43072,32 

852861 - 13,62 - 7,47 - 157,60 0,68 317,15 
852869 47,73 3122,56 173,74 3546,69 102,46 7137,11 252,13 8857,84 

852871 238397,42 12516,33 72720,70 5633,65 80994,14 6422,67 33531,50 8352,08 

852872 4985,92 311269,06 2506,52 122255,91 83,06 122326,52 493,21 147442,62 
852873 - 0,39 - 7,66 - 0,16 - 0,01 

852910 6800,19 8259,44 1775,47 3299,98 3224,56 3337,89 4138,60 6115,52 

852990 93313,27 34397,28 34398,20 13337,94 18868,23 12771,02 31619,20 12732,72 
853110 5035,20 2370,02 5044,59 4023,83 3552,58 3768,50 5448,54 4607,03 

853400 2811,14 53562,84 1289,03 38371,43 1936,36 37784,77 2707,24 49257,03 

854011 - 0,45 - - 0,08 - - 0,05 
854012 1,53 - - 7,02 1,38 0,02 - - 

854020 23,30 751,49 3,59 530,78 1,59 611,01 0,41 1581,42 

854060 51,87 8,85 13,80 - 19,34 2,11 19,76 - 
854071 148,61 717,13 16,77 56,52 100,09 120,13 411,29 78,72 

854079 45,79 435,63 390,44 - 1325,66 23,45 724,96 4,15 

854081 94,10 83,62 90,56 37,38 129,34 87,88 676,21 35,76 
854089 51,91 52,35 35,70 235,73 102,03 310,49 252,41 354,10 

854091 - 3,33 - 2,25 - 1,51 - 2,20 

854099 15,09 0,23 3,19 7,26 - 3,82 0,15 28,08 
854110 759,85 6721,94 390,45 5941,14 314,89 9311,05 389,10 9510,62 

854121 149,19 2255,16 167,71 2163,02 125,39 2343,90 155,22 4320,89 
854129 86,01 4139,18 84,95 5293,90 13,60 7357,22 209,99 9913,63 

854130 22,97 1423,50 40,83 1171,17 61,90 1933,86 82,10 2928,37 

854140 5771,81 30255,64 5337,81 25127,44 6282,76 100989,94 6716,59 132064,92 
854150 4247,50 302,35 3479,47 304,14 3242,00 291,46 2097,06 129,43 

854160 202,81 3603,86 171,55 2570,64 350,54 3508,90 871,06 4086,97 

854190 55,11 350,22 15,06 241,87 18,26 288,57 32,72 309,76 
854231 1277,94 31023,21 945,56 31292,47 1054,42 53542,84 3362,77 92666,79 
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Продовження табл. 5.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

854232 844,03 31805,86 429,34 11345,06 450,60 11920,53 801,14 20219,86 
854233 519,19 2805,55 218,53 2838,29 589,98 2417,32 499,03 3112,23 

854239 7677,69 119198,00 3978,77 69458,39 3845,21 73944,25 4875,67 76911,26 

854290 68,70 64,83 3,95 21,68 929,04 44,44 261,46 21,87 
901320 284,08 4755,46 2342,84 5843,19 6440,34 5076,17 2668,54 4225,84 

 

Для спрощення візуального аналізу дані табл. 5.3 було сортовано за 

обсягом експорту 2017 р. Таким чином, дані табл. 5.3 дозволяють 

проаналізувати структуру експорту та імпорту товарів ІКТ в Україні. Зокрема, 

було встановлено, що у 2017 році основну частку експорту товарів ІКТ в 

Україні займали товари з кодами 851770, 851712, 851762, 852871, 852990.  

Динаміка експорту та імпорту товарів ІКТ в Україні за 2014–2017 рр. 

наведена на рис. 5.20. 
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Рисунок 5.20 – Динаміка експорту та імпорту товарів ІКТ в Україні у 2014–2017 рр. 

Джерело: побудовано за даними [462]. 
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На рис. 5.21 представлена структура експорту товарів ІКТ з України 

у 2017 р. за розрахованими частками у % для кожного з виділених товарів 

з уточненням повної назви відповідної групи товарів за HS 2012.    

20,1%

9,0%
9,0%9,3%

44,1%

8,4%

Частини: антени та антенні відбивачі будь-якого типу; частини, що використовуються
разом з цими виробами (851770)

Телефонні апарати для сотових мереж зв'язку та інших бездротових мереж зв'язку
(851712)

Пристрої для приймання, перетворення та передачі або відновлення голосу, зображень
та іншої інформації, включаючи пристрої для комутації та маршрутизації (851762)

Приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радіомовним
приймачем або з пристроєм, що записує або відтворює звук чи зображення (852871)

Інші частини апаратури передавальної та побутової електроніки (852990)

Інша продукція ІКТ
 

Рисунок 5.21 – Структура експорту товарів ІКТ з України в 2017 р. (коди 

товарів відповідно до гармонізованої системи HS 2012) 

Джерело: побудовано за даними [462]. 

 

На рис. 5.22 наведена структура імпорту товарів ІКТ в Україну у 2017 р. 

Дані рис. 5.21 та 5.22 свідчать про те, що у 2017 р. в структурі експорту 

товарів ІКТ з України найбільша частка належала групі товарів «частини: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу; частини, що використовуються 

разом з цими виробами» з кодом 851770 (44,1%) та «телефонні апарати для 

сотових мереж зв'язку та інших бездротових мереж зв'язку» з кодом 851712 

(20,1%). Відповідно у структурі імпорту товарів ІКТ в Україну найбільша 

частка належала групі товарів «телефонні апарати для сотових мереж зв'язку та 
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інших бездротових мереж зв'язку» з кодом 851712 (43,5%) та «машини 

автоматичного оброблення інформації портативні масою не більш як 10 кг, що 

мають принаймні центральний блок оброблення інформації, клавіатуру та 

дисплей» з кодом 847130 (24,3%). 

43,5%

6,1%
7,3%

13,3%

24,3%

5,5%

Телефонні апарати для сотових мереж зв'язку та інших бездротових мереж зв'язку
(851712)

Машини автоматичного оброблення інформації портативні масою не більш як 10 кг,
що мають принаймні центральний блок оброблення інформації, клавіатуру та дисплей
(847130)
Пристрої для приймання, перетворення та передачі або відновлення голосу,
зображень та іншої інформації, включаючи пристрої для комутації та маршрутизації
(851762)
Інша, приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з
радіомовним приймачем або з пристроєм, що записує або відтворює звук чи
зображення (852872)
Прилади напівпровідникові фоточутливі, включаючи фотогальванічні елементи,
зібрані або не зібрані у модуль або вмонтовані чи не вмонтовані в панель;
світловипромінювальні діоди (854140)
Інша продукція ІКТ

 

Рисунок 5.22 – Структура імпорту товарів ІКТ в Україну в 2017 р. (коди товарів 

відповідно до гармонізованої системи HS 2012) 

Джерело: побудовано за даними [462]. 

 

Для основних складових експорту та імпорту продукції ІКТ доцільно 

проаналізувати місячну інформацію та побудувати прогноз. 

Виконана така послідовність кроків: 
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І. На головній сторінці UN Comtrade Database обрати опцію «Get data – 

Extract data»  

ІІ. Обрати параметри пошуку: 

1. Type of product & Frequency (тип продукту & періодичність даних): 

– необхідний тип продукту: товари (Goods); 

– періодичність даних: річні (Monthly); 

2. Classification (класифікація): 

– щомісячні набори даних можуть змішувати коди з декількох ревізій HS; 

3. Select desired data (Оберіть потрібні дані): 

– період: All of 2017;  All of 2016, All of 2015,  

All of 2014; All of 2013,  

All of 2012; All of 2011,  

All of 2010; 

Слід звернути увагу, що в ході одного запиту може бути обрано лише 

5 періодів  (Up to 5 may be selected). 

– країна: Ukraine; 

– партнери: World;  

– торговий поток: Import 

– код товару: 851712 – телефонні апарати, включаючи апарати телефонні 

для сотових мереж зв’язку та інших бездротових мереж зв’язку; інша апаратура 

для передачі або приймання голосу, зображень та іншої інформації, включаючи 

апаратуру для комунікації в мережі дротового або бездротового зв’язку 

(наприклад, в локальній або глобальній мережі зв’язку), крім передавальної або 

приймальної апаратури товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528. 

Обравши необхідні параметри у відповідних віконцях та натиснувши 

кнопку Previev, отримали результати запитів, які представлені в табл. 5.4.1–

5.4.2. 
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Таблиця 5.4.1 – Імпорт в Україну групи товарів за кодом 851712 «телефонні 

апарати для сотових мереж зв’язку та інших бездротових мереж зв’язку» (код за 

HS 2007) в 2011-2017 рр. 

 

Джерело: узагальнено автором на основі даних [462]. 
 

Таблиця 5.4.2 – Експорт з України групи товарів за кодом 851770 «частини: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу»  

Джерело: узагальнено автором на основі даних [462]. 

 Імпорт в Україну товарів за кодом 851712,  млн дол. США 

Рік 
Місяць 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Січень 29,9 40,8 41,3 41,7 22,8 31,7 44,8 

Лютий 60,8 43,2 45,6 41,6 19,4 25,1 36,3 

Березень 49,4 41,8 51,9 12,6 21,3 30,0 39,7 

Квітень 39,1 38,7 45,2 16,2 19,9 23,5 26,0 

Травень 33,7 36,8 33,5 23,7 24,9 26,1 30,9 

Червень 41,8 47,7 46,9 35,6 33,0 30,3 40,5 

Липень 48,6 52,3 52,2 45,4 41,5 37,5 57,2 

Серпень 65,8 56,8 38,9 39,4 40,8 42,3 56,6 

Вересень 91,4 46,8 31,2 49,7 43,0 36,3 39,6 

Жовтень 64,9 48,5 54,1 38,9 42,4 45,8 38,1 

Листопад 62,1 62,0 52,7 38,4 44,8 51,2 38,0 

Грудень 52,7 56,8 48,4 55,8 51,2 46,6 32,9 

 Експорт з України товарів за кодом 851770,  млн дол. США 
Рік 

Місяць 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Січень 0,3 0,3 0,5 2,0 5,0 3,6 7,2 
Лютий 0,2 0,3 0,5 2,6 6,2 6,6 7,9 
Березень 0,8 0,4 0,6 3,3 4,3 5,4 5,6 
Квітень 0,0 0,6 1,2 3,1 3,7 4,3 10,4 
Травень 0,3 0,7 1,0 3,3 5,6 7,9 18,4 
Червень 0,3 0,4 1,2 3,0 4,7 6,4 16,9 
Липень 0,4 0,6 1,9 4,4 6,1 7,7 19,2 
Серпень 0,3 0,5 1,9 4,7 6,3 7,9 15,7 
Вересень 0,4 0,5 2,5 6,2 6,4 6,6 12,9 
Жовтень 0,6 0,8 3,5 6,1 7,7 9,2 14,2 
Листопад 0,4 1,1 3,2 5,6 9,2 12,7 17,9 
Грудень 0,5 0,1 3,9 4,9 6,5 8,1 18,8 
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На регіональному рівні для розробки стратегії розвитку територіальних 

громад та планування багатьох економічних показників дуже важливо мати 

оцінку чисельності населення на передбачуваний період, тому одним із завдань 

статистики є визначення чисельності населення на перспективу та розрахунок 

показників інтенсивності розповсюдження інфраструктури та послуг ІКТ. 

Сьогодні існує більше 150 методик прогнозування соціально-економічних 

процесів, які умовно можна розділити на дві групи: базові та специфічні (табл. 5.5). 

Методи якісного прогнозування використовують у випадках, коли дані 

за попередні періоди часу відсутні. Наприклад, для прогнозування обсягу 

реалізації товару, який нещодавно з’явився на ринку. Недоліком цих методів 

є їх суб’єктивність та відсутність обґрунтованих математичних розрахунків. 

Кількісні методи базуються на використанні даних за попередні періоди 

часу, на дослідженні тенденцій розвитку процесу в минулому та аналізі 

взаємозв’язків між його елементами [14]. 

Сьогодні актуальним є прогнозування соціально-економічних процесів та 

явищ за допомогою методів математичної статистики, однак, традиційні 

підходи, засновані на використанні класичних моделей «тренд + шум», 

«авторегресії – ковзного середнього» дають задовільні результати лише 

для часових рядів досить простої структури [14]. 

Серед підходів до прогнозування циклічної поведінки, які є пріоритетними 

в умовах мінливого економічного середовища, можна виділити такі: 

− детермінований підхід включає: ряди та перетворення Фур’є; вейвлет-

аналіз часових рядів; диференціальні рівняння Вінтерса; метод «гусениця» або 

SSA (Singular Spectrum Analysis) [7, 22, 52]; 

− стохастичний підхід: періодичні ланцюги Маркова; модель ARIMA; 

регресійні моделі; стаціонарний випадковий процес [14]; 

− підхід на основі теорії нейронних мереж та моделей нечіткої 

математики [9]. 
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Таблиця 5.5 – Основні методи прогнозування розвитку соціально-

економічних процесів 

Група 
методів 

Підгрупа 
методів 

Назва методу Ключові положення Недоліки 

Базові 

Якісні 

Індивідуальні експертні 
методи (анкетування, 
інтерв’ю, метод індиві-
дуальних експертних 
оцінок, метод побудови 
сценарію, аналітичний 
підхід тощо) 

В основі цих підходів 
лежить проведення 
аналізу об’єкту, 
що досліджується, 
групою експертів 
(фахівців певної 
галузі, населення) або 
індивідуально одним 
спеціалістом певної 
галузі та побудова 
прогнозів на основі їх 
точки зору 

Суб’єктивність, 
відсутність 
обґрунтованих 
математичних 
розрахунків 

Колективні експертні 
методи (метод колектив-
них експертних оцінок, 
метод мозкової атаки, 
метод Дельфі, історичні 
аналогії тощо) 

Кіль-
кісні 

Екстраполяційні методи 
(методи простого ковзного 
середнього, 
екстраполяційного 
згладжування, метод 
трендового проектування, 
методи авторегресії ) 

Базується на 
припущенні, що 
еволюційний період 
розвитку досліджував-
ного процесу можна 
використовувати для 
прогнозування 
майбутнього 

Недостатньо 
враховується 
мінливість 
навколишнього 
середовища та 
ймовірність 
різкої зміни 
характеру 
розвитку 
соціально-
економічного 
процесу, що 
досліджується 

Причинні методи (лінійна 
регресія, множинна 
лінійна регресія, 
багатовимірна регресія 
часового ряду, факторний 
аналіз) 

В основі цих методів 
лежить аналіз 
причинних зв’язків, 
виокремлення 
основних та 
допоміжних факторів 
впливу на об’єкт 
прогнозування 

Специфічні 

Інтелектуальні методи 
прогнозування (нейронні 
мережі, дерева рішень, 
еволюційне 
програмування, 
комбіновані методи, 
аналіз часових рядів та їх 
прогнозування за 
допомогою методу Фур’є, 
метод SSA (Singular 
Spectrum Analysis) або 
метод «Гусениця») 

Виникають на основі 
поєднання базових 
інструментів та 
процедур 
прогнозування 

Іноді складні для 
реалізації, бо 
базуються на 
складних та 
громіздких 
математичних 
розрахунках. 
Однак 
автоматизація 
цих підходів за 
допомо-гою ПК 
мінімізує 
останній недолік 

* Розроблено відповідно до [7, 14; 52; 61; 62]. 
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Класичні методи аналізу часових рядів, такі як аналіз Фур’є, регресійний 

аналіз чи вейвлет-аналіз базуються на розкладанні вихідної функції за фіксованою 

системою базисних функцій, що породжує властивість строгої періодичності. 

Альтернативним підходом у цьому випадку може стати аналіз та прогноз 

часових рядів соціально-економічних показників методом Singular Spectrum 

Analysis (SSA) або «гусениця», який незалежно розроблявся в Росії, 

Великобританії та США і показав себе як потужний засіб дослідження часових 

рядів. Великою перевагою цього методу є те, що він не вимагає попереднього 

завдання моделі ряду [7, 23, 33, 47, 50, 52]. 

Метод SSA дозволяє дослідити структуру часових рядів, сполучаючи 

у собі переваги багатьох інших методів (аналізу Фур’є, регресійного аналізу) та 

відрізняючись при цьому простотою застосування. 

Алгоритм реалізації методу SSA складається з таких етапів [7, 52]: 

1. розгортання одновимірного ряду в багатовимірний; 

2. cингулярний розклад вибіркової коваріаційної матриці; 

3. обчислення для матриці власних чисел та відповідних власних векторів; 

4. обчислення головних компонент; 

5. часткове відновлення вихідного ряду; 

6. прогнозування; 

7. наближена побудова функції приналежності прогнозованого елементу. 

З метою подальшого порівняльного аналізу було здійснено прогнозування 

чисельності населення України та Європи на 6-річний період [47]. Для 

отримання прогнозу були апробовані різні методи прогнозування, зокрема 

різноманітні моделі динаміки, а саме: трендові, авторегресії та ковзних 

середніх, сезонної декомпозиції, спектрального аналізу Фур’є. 

Для обґрунтування обраного методу вихідні часові ряди були скорочені 

на 7 років для того, щоб на основі цих даних мати можливість розрахувати 

помилку прогнозу. Аналіз відхилень емпіричних та розрахованих теоретичних 

значень часових рядів, що характеризують чисельність населення в Україні, 

а також розрахованих помилок прогнозу дозволив автору зробити висновок про 

те, що переваги апробованих класичних методів прогнозування сполучає в собі 
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сингулярний спектральний аналіз (SSA), або метод «Гусениця» у вітчизняній 

літературі [7, 200]. 

Метод «Гусениця» об’єднує елементи класичного аналізу, методи 

нелінійної динаміки та обробки сигналів.  

Відмінною рисою методу є те, що він дозволяє працювати з широким 

спектром нестаціонарних часових рядів та не вимагає попереднього завдання 

моделі ряду.  

При застосуванні методу не треба заздалегідь знати параметричний вид 

тренду, а також наявність коливальних компонентів та їхніх періодів. Технічну 

основу методу становить сингулярне розкладання траекторної матриці, рядками 

якої є послідовно взяті відрізки ряду довжини М – основного параметра методу, 

названого довжиною «гусениці» (довжиною «вікна») [7, 200].  

На основі сингулярного спектрального аналізу було здійснено 

прогнозування чисельності населення в Україні на період 2017–2022 рр. (на 

6 років) [47]. Розрахунки проведені із використанням програми «Caterpillar» на базі 

часових рядів, які складаються із щорічних даних щодо чисельності населення за 

період з 1950 по 2016 рр. Графічне зображення фактичних, теоретичних 

і розрахованих прогнозних значень на 2018–2019 рр. наведено на рис. 5.23.  

Forecast

Середньорічна чисельність населення України.xls [Лист1];    Var:Середньорічна чисельність населення України;   DECOMP.-K=57,Cent.(No);    RECONSTR.-ET:(1-5,7-12); 

FORECAST - start:61, #pnt.:10, base:1, method:2;

Середньорічна чисельність населення України

Forecast base

Середньорічна чисельність населення України(forecast)

Forecast start point

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69

37293 

38474 

39655 

40836 

42017 

43198 

44379 

45560 

46741 

47922 

49103 

50284 

51465 

 

Рисунок 5.23 – Чисельність населення в Україні у 1950–2017 рр. і прогноз на 

2018–2019 рр. 

Джерело: побудовано автором за результатами моделювання. 
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Розраховані за допомогою побудованих моделей значення рядів 

чисельності населення в Україні на 2010–2017 рр. були порівняні із оновленими 

офіційними статистичними даними (табл. 5.6) для визначення помилки 

прогнозу [7, 200]. 

Таблиця 5.6 – Фактичні та прогнозні значення часових рядів чисельності 

населення в Україні та Європі в 2010–2019 рр. 

Рік 

Чисельність населення України, тис. осіб Помилка 
ретро-

спективного 
прогнозу, 

% 

Фактичні 
значення 

Прогнозні значення,  за 
розрахунками Департаменту з 

економічних і соціальних питань 
ООН [493] 

Теоретичні 
значення, 

розраховані за 
методом  SSA 

2010 45792,5  45826,3 0,074 
2011 45576,3  45659,8 0,183 
2012 45349,3  45483,9 0,297 
2013 45115,8  45282,8 0,370 
2014 44883,4  45044,1 0,358 
2015 44657,7  44761,8 0,233 
2016 44438,6  44449,3 0,024 
2017 44222,9 44405,1 44080,7 0,322 
2018  44170,0 43664,8  
2019  43926,3 43202,4  

МАРЕ    0,233 
 
Для визначення міри точності одержаного прогнозу використана 

статистична оцінка МАРЕ (середня абсолютна похибка), яка розраховується за 

формулою: 

 

МАРЕ ∑
−

=

t ty

tyty

n

ˆ100 ,     (5.1) 

 

де yt – фактичне значення показника в t-му періоді; 

tŷ  – прогнозне значення показника у t-му періоді.  

Для визначення точності прогнозу використаємо характеристику МАРЕ, 

яка розраховується за формулою (5.1). 

Чим менше значення цієї величини, тим вища якість «ретро-прогнозу» 

[59]. Критерії оцінки похибки прогнозування МАРЕ наведено у табл. 5.7. 
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Таблиця 5.7 – Критерії оцінки якості прогнозу за величиною МАРЕ 

МАРЕ, % Точність прогнозу 

Менше 10,0 Висока 

10,0–20,0 Добра 

20,0–40,0 Задовільна 

40,0–50,0% Погана 

50,0 і більше Незадовільна 

 
Розраховані статистичні оцінки адекватності й прогностичних 

властивостей одержаних моделей дозволили обґрунтувати висновок, що при 

середньостроковому прогнозуванні чисельності населення високий рівень 

достовірності прогнозу можна одержати застосовуючи сингулярний 

спектральний аналіз – метод «Гусениця». 

Порівняльний аналіз одержаних результатів прогнозування із даними 

довгострокових прогнозів Відділу народонаселення Департаменту 

з економічних і соціальних питань ООН підтвердив адекватність побудованих 

моделей і точність результатів прогнозування (табл. 5.6). 

Для реалізації етапів сингулярного спектрального аналізу під час 

прогнозування експорту та імпорту товарів сектору ІКТ використано програмний 

пакет CaterpillarSSА на базі офіційних статистичних щомісячних даних за 

показниками, що займають найбільшу долю на ринку зовнішньої торгівлі товарами 

ІКТ: «телефонні апарати для сотових мереж зв’язку та інших бездротових мереж 

зв’язку» (код за HS 2007 та HS 2012 – 851712), імпорт, а також показник «частини: 

антени та антенні відбивачі будь-якого типу», (код за HS 2007 та HS 2012 – 851770), 

експорт; за період з січня 2011 р. до лютого 2017 р. [462]. 

Прогнозний період було обрано з травня 2017 р. до грудня 2019 р. 

(табл. 5.8).  
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Таблиця 5.8 – Вихідні дані та результати прогнозування експорту та 

імпорту окремих товарів сектору ІКТ: експорту групи товарів за кодом 851770 та 

імпорту групи товарів за кодом 851712 

Рік Місяць 

Фактичне значення 
показника, млн дол. США 

Прогнозне значення 
показника, млн дол. США 

Код за HS 2007 та HS 2012 
851770 851712 851770 851712 

1 2 3 4 5 6 

2017 

Травень 18,38 30,86 17,21 29,37 
Червень 16,94 40,48 16,45 42,81 
Липень 19,21 57,22 18,48 55,17 
Серпень 15,71 56,56 17,42 49,80 
Вересень 12,94 39,62 10,57 38,80 
Жовтень 14,23 38,11 13,48 36,65 
Листопад 17,88 37,99 18,87 34,80 
Грудень 18,79 32,88 19,05 26,75 

2018 

Січень   23,16 38,58 
Лютий   22,04 54,51 
Березень   14,65 49,26 
Квітень   19,47 39,99 
Травень   27,37 37,93 
Червень   32,44 37,53 
Липень   43,28 30,91 
Серпень   43,15 30,25 
Вересень   30,04 40,00 
Жовтень   25,92 43,24 
Листопад   25,09 40,42 
Грудень   29,76 39,34 

2019 

Січень   50,15 43,86 
Лютий   60,04 44,02 
Березень   53,65 31,68 
Квітень   51,24 28,71 
Травень   46,17 37,89 
Червень   49,30 39,91 
Липень   75,49 37,82 
Серпень   92,00 43,51 
Вересень   88,82 48,41 
Жовтень   79,85 35,97 
Листопад   56,26 24,48 
Грудень   45,34 32,15 
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Таким чином, маємо змогу порівняти прогнозні та фактичні показники 

з травня 2017 р. до грудня 2017 р. та визначити середню абсолютну похибку 

прогнозу. 

Для нашого випадку характеристика МАРЕ становить 7,38% для групи 

товарів 851712 та 6,79% для групи товарів 851770, що свідчить про високу 

якість прогнозування методом SSA. 

Графічне зображення динаміки та прогнозні значення експорту та імпорту 

окремих товарів сектору ІКТ з базою прогнозування 70 місяців наведено 

на рис. 5.24. та 5.25. 

Forecast

Товари ІКТ1.xls [Лист2];    Var:Телефонні апарати для сотових мереж зв’язку та інших бездротових мереж зв’язку (імпорт);   DECOMP.-K=70,Cent.(No);    RECONSTR.-ET:(1-13); 

FORECAST - start:79, #pnt.:30, base:2, method:1;

Телефонні  апарати для сотових мереж зв’язку та інших бездротових мереж зв’язку (імпорт)

Forecast base

Телефонні апарати для сотових мереж зв’язку та інших бездротових мереж зв’язку (імпорт)(forecast)

Forecast start point

1 7 13 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79 85 91 97 103

13 

19 

26 

32 

39 

45 

52 

59 

65 

72 

78 

85 

91 

 

Рисунок 5.24 – Вихідні та прогнозні значення на 2018–2019 рр. обсягу 

імпорту групи товарів за кодом 851712 «телефонні апарати для сотових мереж 

зв’язку та інших бездротових мереж зв’язку» 

Джерело: побудовано автором за результатами моделювання. 

 

Таким чином, вибір методу прогнозування має велике значення у процесі 

передбачення тенденції розвитку досліджуваного економічного явища чи 

процесу. З результатів дослідження можемо зробити висновок, що застосування 

сингулярного спектрального аналізу для прогнозування експортно-імпортних 

операцій з товарами сектору ІКТ дає досить адекватні результати, створює 

можливість враховувати фактор циклічності у коливанні зазначеного показника. 
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Forecast

Товари ІКТ.xls [Лист3];    Var:Частини: антени та антенні відбивачі будь-якого типу;  (851770);   DECOMP.-K=67,Cent.(No);    RECONSTR.-ET:(1-10,15-18); 

FORECAST - start:79, #pnt.:30, base:2, method:1;

Частини: антени та антенні відбивачі будь-якого типу;  (851770)

Forecast base

Частини: антени та антенні відбивачі будь-якого типу;  (851770)(forecast)
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Рисунок 5.25 – Вихідні та прогнозні значення на 2018-2019 рр. обсягу 

експорту групи товарів за кодом 851770 «частини: антени та  

антенні відбивачі будь-якого типу» 

Джерело: побудовано автором за результатами моделювання. 

 

Розрахунок показників інтенсивності експорту товарів та послуг ІКТ 

доцільно здійснювати на основі співвідношення передбачуваних значень 

експорту товарів за певний рік та прогнозної чисельності населення. 

На основі наявних даних та побудованих прогнозів було проведено 

розрахунок показників інтенсивності, що наведено на рис. 5.26. 

В результаті розрахунку показників інтенсивності на основі 

співвідношення передбачуваних значень експорту товарів за певний рік та 

прогнозної чисельності населення можна зробити висновок про те, що 

показники інтенсивності, розраховані на основі показників імпорту групи 

товарів за кодом 851712 «телефонні апарати для сотових мереж зв’язку та інших 

бездротових мереж зв’язку», суттєво не змінюються (з 2015 р. спостерігається 

повільне зростання).  
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Обсяг експорту "Частини: антени та антенні відбивачі будь-якого типу; частини, що
використовуються разом з цими виробами" (851770)

Обсяг імпорту "Телефонні апарати для сотових мереж зв’язку та інших бездротових
мереж зв’язку" (851712)

Інтенсивність експорту "Частини: антени та антенні відбивачі будь-якого типу;
частини, що використовуються разом з цими виробами" (851770) на одну особу

Інтенсивність імпорту "Телефонні апарати для сотових мереж зв’язку та інших
бездротових мереж зв’язку" (851712) на одну особу

 
Рисунок 5.26 – Обсяг експорту, імпорту та показники інтенсивності окремих 

товарів ІКТ у розрахунку на одну особу 

* Прогнозні значення (розраховано автором). 

 

На відміну від імпорту, показники інтенсивності експорту групи товарів, 

що має найбільшу долю у експорті товарів ІКТ, за кодом 851770 «частини: антени 

та антенні відбивачі будь-якого типу» показує стрімке зростання, що свідчить про 

розвиток виробництва продукції ІКТ в Україні. 
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5.3. Диференціація рівня територіального розвитку інформаційного 

суспільства в Україні на основі адаптації міжнародної методології 

багатовимірного аналізу  

 

У світовій практиці при дослідженні рівня розвитку ІКТ і їх регіональному 

порівняльному аналізі використовується «Індекс розвитку ІКТ» («ICT 

Development Index» (IDI)) [253, 254], що є загальновизнаним комбінованим 

показником, який характеризує досягнення країн світу з точки зору розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій; використовується у якості показника й 

інструмента моніторингу загальних процесів, що характеризують досягнутий 

країнами прогрес у напрямку побудови інформаційного суспільства. 

Вивченню теоретичних засад ролі ІКТ в інформаційному суспільстві 

присвятили праці такі закордонні вчені, як Д. Белл [106], М. Кастельс [126], 

А. Тоффлер [453] та ін. Особливості розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій в сучасних умовах української економіки проаналізували 

Т. Гончарова, О. Єршова, Н. Іванченко, І. Малик, С. Маловичко, 

О. Михайловська та багато інших [8, 17, 54, 55]. Заслуговують особливої уваги 

концептуально-методологічні підходи до формування статистичних показників 

інформаційного суспільства, які проаналізовані І. Калачовою [18].  

Важливим та актуальним залишається питання гармонізації методичних 

підходів до розрахунку територіальних індексів розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Для його вирішення було проведено аналіз змін методичних підходів до 

розрахунку індексів розвитку ІКТ, розроблених Міжнародним союзом 

електрозв’язку. 

Індекс розвитку ІКТ (IDI) – це комбінований показник, що характеризує 

досягнення країн світу з точки зору розвитку ІКТ. Розраховується за методикою 

Міжнародного союзу електрозв’язку, спеціалізованого підрозділу ООН, що 

визначає світові стандарти у сфері ІКТ. Публікується щорічно з 2009 року. Індекс 

розвитку ІКТ є інтегральним індексом, що узагальнює базові індикатори, та може 
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використовуватися для моніторингу і порівняння змін в галузі ІКТ в різних 

країнах [319 – 326]. Даний індекс розроблений задля відображення глобальних 

змін, які відбуваються в країнах, що знаходяться на різних рівнях розвитку ІКТ. 

Тому він спирається на обмежений набір даних, які можуть бути встановлені 

з достатнім ступенем надійності в країнах всіх рівнів розвитку. 

Головною метою індексу розвитку ІКТ є оцінювання [319 – 326]: 

– рівня і ходу змін у сфері ІКТ в окремих країнах і в порівнянні з іншими 

країнами; 

– прогресу розвитку ІКТ як в розвинених, так і в країнах, що розвиваються; 

– цифрового розриву, тобто відмінностей рівня розвитку ІКТ між 

країнами світу; 

– потенціалу розвитку ІКТ у тій мірі, в якій країни можуть скористатися 

ІКТ для прискорення зростання і сталого розвитку. 

Інформаційно-комунікаційні технології визнані основним елементом 

концептуальної основи IDI. Процес розвитку ІКТ та трансформація територій 

на шляху до становлення інформаційного суспільства можна зобразити за 

допомогою триступеневої моделі, зображеної на рис. 5.27 [35]. 

 

 

 

Рисунок 5.27 – Три етапи в еволюції інформаційного суспільства 

Джерело: побудовано за [319 – 326]. 

 

ІНДЕКС РОЗВИТКУ ІКТ 
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Просування цими етапами залежить від комбінації трьох факторів: 

наявності інфраструктури та доступу до ІКТ, інтенсивності використання ІКТ 

та здатності ефективно використовувати ІКТ, виходячи з відповідних навичок: 

перший етап: готовність ІКТ – відображає рівень мережевої інфраструктури та 

доступ до ІКТ; другий етап: інтенсивність ІКТ – відображає рівень 

використання ІКТ у суспільстві; третій етап: вплив ІКТ – відображає результати 

більш ефективного та дієвого використання ІКТ [35]. 

Перші два етапи відповідають двом основним компонентам IDI: доступ 

до ІКТ та використання ІКТ. Досягнення фінальної стадії та максимізація 

впливу ІКТ, в основному, залежить від навичок ІКТ. Навички ІКТ та інші 

інтелектуальні навички зумовлюють ефективність застосування ІКТ, і вони 

мають вирішальне значення для використання всього потенціалу соціального та 

економічного розвитку на рівні територіальної громади.  

За методикою, що була розроблена Міжнародним союзом 

електрозв’язку й представлена в Доповіді щодо оцінювання інформаційного 

суспільства в 2009 р. (Measuring the Information Society. The ICT Development 

Index) індекс розвитку ІКТ розраховується за формулою (5.2) на основі трьох 

субіндексів [319]: 

 

2,04,04,010 321

3

1

⋅+⋅+⋅=⋅⋅= ∑
=

iiij
k

iki IIIwIIDI ,  (5.2) 

 

де iIDI  – індекс розвитку ІКТ для і-ї країни; 

ikI  – субіндекси, що характеризують k-й аспект процесу розвитку ІКТ, 

3,1=k ,  

1iI  – субіндекс доступу до ІКТ (k = 1); 

2iI  – субіндекс використання ІКТ (k = 2); 

3iI  – субіндекс практичних навичок в області ІКТ (k = 3). 

Субіндекси розраховуються за формулами (5.3–5.5): 
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де ikjz  – нормовані значення j-го показника за k-м cубіндексом для і-ї країни: 
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де  ikjx  – значення j-го показника за k-м cубіндексом для і-ї країни, що 

використовувався для оцінки відповідного аспекту розвитку ІКТ; 

kjномx  – номінальне значення j-го показника за k-м cубіндексом, що 

використовувався для оцінки відповідного аспекту розвитку ІКТ (табл. 5.9). 

Задля зменшення ефекту впливу великого розмаху значень швидкості 

міжнародного трафіку Інтернету (біт/с) на одного інтернет-користувача, вихідні 

дані спочатку перетворюються за логарифмічною шкалою. Наприклад, у 2017 р. 

[328] номінальне (ідеальне) значення швидкості міжнародного трафіку Інтернету, 

2 158 212 біт/с на одного користувача Інтернету, еквівалентно 6,33 (табл. 5.9). 

Перелік базових показників агрегатних субіндексів, їх номінальні значення і 

питома вага за методологією розрахунку Індексу розвитку ІКТ, представленою у 

щорічних звітах Міжнародного союзу електрозв’язку «Measuring the Information 

Society» 2009–2017 рр., наведені в (табл. 5.9) [319 – 326].  
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Таблиця 5.9 – Номінальні значення і питома вага базових показників за 

субіндексами для розрахунку Індексу розвитку ІКТ за методологією 

Міжнародного союзу електрозв’язку 2009–2017 рр. 

Номінальні значення базових показників Питома 
вага, % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

I. Субіндекс доступу до ІКТ (Access sub-index),  40 

– чисельність абонентів фіксованого телефонного зв’язку на 100 осіб ( 11номx ) 20 

60 60 60 60 60 60 60 60 60  

– чисельність абонентів мобільного зв’язку на 100 осіб ( 12номx ) 20 
150 170 180 180 190 120 120 120 120  

– пропускна здатність (швидкість) міжнародного трафіку Інтернету (біт/с) на 

одного інтернет-користувача ( 13номx ) 20 
100 000 

*5 
100 000 

*5 
280 377 
*5,45 

408 813 
*5,61 

621 834 
*5,79 

787 260 
*5,90 

962 216
*5,98 

962 216
*5,98 

2 158 212 
*6,33  

– частка домашніх господарств, що мають персональні комп’ютери ( 14номx ) 20 
100 100 100 100 100 100 100 100 100  

– частка домашніх господарств, що мають доступ до послуг Інтернет ( 15номx ) 20 
100 100 100 100 100 100 100 100 100  

II. Субіндекс використання ІКТ (Use sub-index) 40 

– частка абонентів мережі Інтернет ( 21номx ) 33 
100 100 100 100 100 100 100 100 100  

– чисельність абонентів Інтернет з наданням фіксованого широкосмугового 

доступу, на 100 осіб населення ( 22номx ) 33 
60 60 60 60 60 60 60 60 60  

– чисельність абонентів Інтернет з наданням мобільного (бездротового) 

широкосмугового доступу, на 100 осіб населення ( 23номx ) 33 
100 100 100 100 100 100 100 100 100  

III. Субіндекс практичних навичок в області ІКТ (Skills sub-index) 20 

– рівень грамотності дорослого населення ( 31номx ) 
Середня 
тривалість 
навчання 33 

100 100 100 100 100 100 100 100 15  

– охоплення населення середньою освітою ( 32номx ) 33 
100 100 100 100 100 100 100 100 100  

– охоплення населення вищою освітою ( 33номx ) 33 
100 100 100 100 100 100 100 100 100  

* )log( 13номx  – логарифмічне значення, використане для нормалізації. 

 
Зміни в номінальних значеннях базових показників «чисельність абонентів 

мобільного зв’язку на 100 осіб населення» та «пропускна здатність (швидкість) 

міжнародного трафіку Інтернету (біт/с) на одного інтернет-користувача» 
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унеможливили проведення аналізу динаміки індексу розвитку ІКТ та субіндексу 

доступу до ІКТ (Access sub-index) у зв’язку з порушенням порівнянності даних.  

Слід звернути увагу також на зміну складових субіндексу практичних 

навичок в області ІКТ (Skills sub-index): показник «рівень грамотності дорослого 

населення» замінено на показник «середня тривалість навчання» [327]. 

Без припущень та доповнень аналіз динаміки можливо здійснювати за всі 

роки лише за субіндексом використання ІКТ (Use sub-index), а також за суб-

індексом практичних навичок в області ІКТ (Skills sub-index) в 2009–2016  рр. (до 

зміни складових субіндексу в 2017 р.).  

Звіт Міжнародного союзу електрозв’язку «Вимірювання інформаційного 

суспільства» 2017 р. («Measuring the Information Society Report 2017») містить 

статистичну інформацію та аналітичні матеріали щодо ситуації на ринку ІКТ 

у 192 країнах світу [327, 328].  

Індекси розвитку ІКТ за країнами світу, що увійшли до десятки лідерів за 

відповідним рейтингом за звітами «Вимірювання інформаційного суспільства» 

2010, 2015, 2016 та 2017 р, наведені в табл. 5.10 [35].  

Таблиця 5.10 – Індекси розвитку ІКТ за світовими країнами-лідерами 

в 2010-2017 рр. 

Країни світу 
Роки 

2010 рейтинг 2015 рейтинг 2016 рейтинг 2017 рейтинг 

Ісландія 8,19 3 8,86 3 8,85 2 8,80 1 

Корея (республіка) 8,64 1 8,93 1 8,98 1 8,78 2 

Швейцарія 7,60 12 8,56 7 8,71 4 8,68 3 

Данія 8,18 4 8,88 2 8,74 3 8,66 4 

Об’єднане Королівство 7,62 10 8,75 4 8,65 5 8,53 5 

Гонконг, Китай 7,41 13 8,52 9 8,61 6 8,47 6 

Нідерланди 7,82 7 8,53 8 8,43 10 8,45 7 

Норвегія 8,16 5 8,49 10 8,45 8 8,47 8 

Люксембург 7,82 8 8,59 6 8,47 7 8,47 9 
Японія 7,73 9 8,47 11 8,32 11 8,43 10 
Швеція 8,43 2 8,67 5 8,41 9 8,41 11 

Фінляндія 7,96 6 8,36 12 7,83 21 7,88 22 

Для порівняння:         

Україна 4,41 69 6,27 79 5,31 78 5,62 79 

Джерело: за даними ITU [320–326]. 
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Слід звернути увагу на такий факт, що розрахунок IDI відповідного року 

здійснюється за даними попереднього року, наприклад, для IDI–2018 

використовуються дані за 2017 р., для IDI–2017 використовуються дані за 2016 р. 

У рейтингу країн світу в 2017 р. Україна займала 79 місце (за рангом IDI). 

В порівнянні з 2010 р. ранг IDI України змінився на 10 позицій.  

Країни-члени МСЕ поділяються на шість регіонів: Африки, Америки, 

Ліги арабських держав, Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Співдружності 

незалежних держав (СНД) та Європи, які суттєво відрізняються за рівнем 

розвитку ІКТ (рис. 5.28) та однорідністю розвитку (табл. 5.11) [35].  

Слід зауважити, що з плином часу за країнами світу ставала доступною 

більш надійна інформація, тому деякі дані за попередні роки були переглянуті 

та уточнені.  
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Рисунок 5.28 – Динаміка індексу розвитку ІКТ за регіонами світу в 2012 та 2017 рр. 

Джерело: побудовано автором за [323, 327, 328]. 

 

Розподіл країн між регіонами, який використовується Міжнародним 

союзом електрозв’язку, відрізняється від регіональних розподілів, що 

використовуються в інших серіях даних ООН, особливо в регіонах Європи та 

Африки, і це слід враховувати при проведенні порівняльного аналізу з іншими 

наборами даних. 
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Таблиця 5.11 – Показники варіації індексів розвитку ІКТ (IDI) за 

регіонами світу в 2012 та 2017 рр. 

Регіони світу 
IDI 2012 IDI 2017 

Max Min Стандартне 
відхилення 

Коефіцієнт 
варіації 

Max Min Стандартне 
відхилення 

Коефіцієнт 
варіації 

Європа 8,45 4,11 1,14 16,89 8,98 5,14 0,92 12,22 
СНД 6,19 3,12 0,96 19,40 7,55 4,37 0,97 16,04 
Америка 7,53 2,54 1,33 29,87 8,18 1,72 1,50 28,83 
Азіатсько-
Тихоокеанський 
регіон  8,57 1,73 2,26 51,83 8,85 1,95 2,17 44,99 
Ліга арабських 
держав  6,54 1,70 1,74 44,08 7,60 1,82 1,87 38,71 
Африка 4,75 0,99 0,94 46,98 5,88 0,96 1,23 46,37 

Джерело: побудовано за даними ITU [323, 327]. 

 
Європа є найбільш однорідним регіоном за розвитком ІКТ, що 

підтверджує його відносну економічну однорідність. 

Україна за групуванням Міжнародного союзу електрозв’язку знаходиться 

у групі «Співдружність незалежних держав» (СНД) та за індексом розвитку ІКТ 

в 2017 р. у цій групі займає восьме місце [327]. 

У зв’язку з особливостями розрахунку індексів розвитку ІКТ, а саме 

зміною в номінальних значеннях базових показників, застосованих для 

нормалізації, аналіз тенденцій розвитку інформаційного суспільства в Україні 

доцільно провести на основі оцінювання динаміки базових показників за 2002–

2016 рр., які використовувались для розрахунку значення IDI України 

(табл. 5.12) [35]. 

У 2016 р. у порівнянні з 2002 р. в Україні суттєво покращилась ситуація зі 

станом інформаційного суспільства: в 17,2 раза збільшилася чисельність 

абонентів мобільного зв’язку на 100 осіб населення; в 228,9 раза зросла 

пропускна здатність міжнародного трафіку Інтернету на одного інтернет-

користувача; в 21,7 раза збільшилася частка домашніх господарств, що мають 

персональний комп’ютер; в 182,7 раза збільшилася частка домашніх 

господарств, що мають доступ до послуг Інтернет; в 27,6 раза збільшилася 

частка абонентів мережі Інтернет; в 1,5 раза підвищився рівень охоплення 
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населення вищою освітою. У 2016 р. у порівнянні з 2007 р. в Україні в 7,1 раза 

збільшилась чисельність абонентів Інтернет на 100 осіб населення, що мають 

фіксований широкосмуговий доступ, та в 25,1 раза – таких, що мають мобільний 

(бездротовий) широкосмуговий доступ. 

Таблиця 5.12 – Статистичні показники за 2002–2016 рр., використані для 

розрахунку IDI України та відповідних субіндексів  

Показники, використані для розрахунку суб-індексів IDI України 
2002 
[319] 

2007  
[320] 

2008 
[321] 

2010 
[322] 

2011 
[323] 

2012 
[324] 

2013 
[325] 

2014  
[326] 

2015 
[327] 

2016 
[327,328] 

I. Субіндекс доступу до ІКТ (Access sub-index) 
– чисельність абонентів фіксованого телефонного зв’язку на 100 осіб населення 

22,6 27,8(27,9) 28,7 28,5 28,1 27,1 (26,8) 26,2 24,6 21,6 19,8 
– чисельність абонентів мобільного зв’язку на 100 осіб населення 

7,7 119,6 
(119,3) 

121,1 118,7 
(118,6) 

123,0 132,1 
(130,3) 

138,1 144,1 144,0 132,6 

– пропускна здатність (швидкість) міжнародного трафіку Інтернету (біт/с) на одного інтернет-
користувача 

349 956 
(3154) 

5477 
(10305) 

11480 
(11332) 

9835 
(10483) 

14328 
(49818) 

52883 40704 
(38208) 

45743 
(73425) 

79885 

– частка домашніх господарств, що мають персональні комп’ютери 
3,0 16,2(11,5) 21,2 30,7(25,2) 30,7(33,7)) 40,5 40,5 52,4(56,1) 59,2 65,1 

– частка домашніх господарств, що мають доступ до послуг Інтернет 
0,3 6,8 (5,0) 10,3 20,7 

(22,2) 
26,0 

(29,3) 
36,5 

(35,6) 
43,7 43,0 

(47,7)  
56,1 

(50,2) 
54,8 

II. Субіндекс використання ІКТ (Use sub-index) 
– частка абонентів мережі Інтернет 

1,9 21,6 (6,5) 10,6 23,0 
(23,3) 

30,6 
(28,7) 

33,7 
(35,3) 

41,8 43,4 
(46,2) 

49,3 
(51,1) 

52,5 

– чисельність абонентів Інтернет з наданням фіксованого широкосмугового доступу, на 100 осіб 
населення 

– 1,7 3,5 8,1 (6,5) 7,0 8,1 (8,0) 8,8 8,4 (9,3) 11,8 12,0 
– чисельність абонентів Інтернет з наданням мобільного (бездротового) широкосмугового 
доступу, на 100 осіб населення 

– 0,6 (0,9) 1,8 4,3 (4,2) 4,4 5,5 (5,4) 6,7 7,5 8,1 22,6 
III. Субіндекс практичних навичок в області ІКТ (Skills sub-index) 

– рівень грамотності дорослого населення 
– середня трива-
лість навчання 

99,0 99,0 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 99,8 11,3 11,3 
– охоплення населення середньою освітою  

99,2 94,2 94,4 94,5 (95,6) 95,6 94,0 (97,8) 97,8 98,9 99,2 99,2 
– охоплення населення вищою освітою  

56,9 76,4 79,4 89,1 (79,5) 79,5 81,7 (79,7) 79,7 79,0 82,3 82,3 

* У дужках наведені уточнені в наступних Звітах дані. 

Джерело: побудовано за [319–328]. 
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Для візуалізації результатів порівняльного аналізу України та однієї з країн-

лідерів за рівнем IDI–2017 – Ісландії, було побудовано відповідну діаграму за 

значеннями статистичних показників, використаних для розрахунку значень IDI 

та відповідних суб-індексів України та Ісландії за 2016 р. (рис. 5.29) [35].  
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* Чисельність абонентів Інтернет з наданням мобільного (бездротового) 

широкосмугового доступу, на 100 осіб населення. 

** Чисельність абонентів Інтернет з наданням фіксованого широкосмугового доступу, 

на 100 осіб населення. 

*** Пропускна здатність (швидкість) міжнародного трафіку Інтернету (біт/с) на 

одного інтернет-користувача. 

Рисунок 5.29 – Нормовані показники за 2016 р., використані для розрахунку 

значень IDI–2017 та відповідних суб-індексів України та Ісландії 

Джерело: побудовано автором за [319, 328]. 

 

Як свідчать наведені дані, за чотирма показниками з одинадцяти, що 

характеризують рівень розвитку ІКТ, Україна знаходиться на тому ж рівні, що 

і країна-лідер за рівнем IDI–2017 – Ісландія. А за рештою показників – є великі 

перспективи для подальшого розвитку [327]. 
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Ряд змін до методології розрахунку IDI буде здійснено у 2018 р. в результаті 

рішень, прийнятих на позачерговій нараді Експертної групи з індикаторів 

телекомунікацій та ІКТ (Expert Group on Telecommunication/ICT Indicators – EGTI) 

і Експертної групи з індикаторів ІКТ для домогосподарств (Expert Group on ICT 

Household Indicators – EGH), яка відбулася в Женеві 1–3 березня 2017 р. Основна 

мета позачергової наради полягала в тому, щоб обговорити та узгодити 

переглянутий набір показників, які слід включити до IDI [327]. 

На позачергових засіданнях було запропоновано та узгоджено 14 

показників, які будуть включені до IDI з 2018 р., у порівнянні з існуючим 

переліком з 11 показників [327]. 

Два існуючих показники будуть виключені з IDI (обидва з яких наразі 

враховуються в субіндексі доступу до ІКТ): 

– чисельність абонентів фіксованого телефонного зв’язку на 100 осіб 

населення; 

– чисельність абонентів мобільного зв’язку на 100 осіб населення. 

Індикатор, що характеризує фіксоване широкосмугове підключення, буде 

переданий з субіндексу використання до субіндексу доступу. Він також буде 

модифікований для вимірювання фіксованого широкосмугового підключення – 

у рівнях, що представляють швидкість широкосмугового доступу, – у відсотках 

від загальної кількості фіксованого широкосмугового підключення.  

До індексу буде додатково включено п’ять показників: 

– відсоток населення, охопленого мобільними мережами (принаймні 

мережею 3G та мережею LTE / WiMax) (до субіндексу доступу до ІКТ); 

– обсяг мобільного широкосмугового інтернет-трафіку на одного абонента  

мобільного-широкосмугового електрозв’язку (до субіндексу використання ІКТ); 

– обсяг фіксованого широкосмугового інтернет-трафіку на одного абонента  

фіксованого широкосмугового електрозв’язку (до субіндексу використання ІКТ); 

– відсоток осіб, які володіють мобільним телефоном (до субіндексу 

використання ІКТ); 

– частка осіб з навичками ІКТ (до субіндексу практичних навичок 

в області ІКТ). 
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Включення в IDI п’яти нових показників вимагає значних додаткових 

зусиль, спрямованих країнами на збір даних за 2017 р. для IDI–2018. Особливо 

важливо покращити доступність даних для показників, що стосуються 

інтернет-трафіку, володіння мобільним телефоном, а також навичок ІКТ. Дані 

за цими показниками існують приблизно лише в одній третині країн. 

Забезпечення наявності даних є обов’язковою умовою включення в IDI. 

Проведене дослідження дозволило зробити наступні висновки. Як 

показує індекс розвитку ІКТ, між географічними регіонами світу існують значні 

відмінності в рівнях розвитку ІКТ. Спостерігаються також істотні коливання 

в досвіді окремих країн у рамках кожного регіону. Відмінності в ІDІ між 

регіонами й окремими країнами в основному пов’язані з рівнями економічного 

розвитку [327, 328]. 

Європа залишається провідним регіоном світу в розвитку ІКТ. Це 

відображає високі рівні економічного розвитку регіону, наявність 

конкурентних ринків ІКТ. У всіх країн Європи значення ІDІ є вищим за 

середньосвітові.  

Доцільно провести детальний аналіз та апробацію індексу розвитку IDI, що 

запропонований Міжнародним союзом електрозв’язку, для оцінювання 

регіональної специфіки розвитку ІКТ в регіонах України. 

Основним фактором побудови інформаційного суспільства та сталого 

розвитку «розумних» територій є інформаційно-комунікаційні технології, якщо 

вони застосовуються та використовуються належним чином. Такий підхід 

є критично важливим для країн, які рухаються у напрямку повної інформатизації 

суспільства, а також суспільства, що базується на знаннях. 

Оперативне оцінювання розвитку ІКТ в територіальних громадах 

є підґрунтям виваженої регіональної політики щодо управління сталим 

розвитком «розумних» територіальних одиниць в Україні і виступає головною 

умовою цифрового, інтелектуального, економічного, соціального та духовного 

прогресу як суспільства в цілому, так і кожної особи зокрема. Саме тому на 

перший план постає проблема вдосконалення статистичного забезпечення для 

проведення досліджень розвитку інформаційно-комунікаційних технологій 
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в межах міста, територіальної громади або регіону України, а також 

підвищення аналітичних можливостей регіонального індексу розвитку ІКТ. 

Проблеми вивчення ролі інформації та впливу ІКТ на сталий розвиток 

країн присвятили праці такі закордонні та вітчизняні вчені, як О. Баховець [3], 

Д. Белл [106], П. Друкер, І. Калачова [18], М. Кастельс [126], І. Малик [54], 

С. Полумієнко [3], Л. Рибаков [3], А. Тоффлер [453], В. Тюрін [3], М. Шкробот 
[54] та багато інших. 

Разом із тим на сьогодні надзвичайно важливою та актуальною 

є проблема розробки та використання національної методики розрахунку 

територіальних індексів розвитку ІКТ. 

Національною методикою розрахунку є адаптація міжнародної методики 

розрахунку територіальних індексів розвитку ІКТ, що розроблена 

Міжнародним союзом електрозв’язку, до специфіки формування регіонального 

інформаційного середовища в Україні. 

Світові стандарти у сфері ІКТ визначає спеціалізований підрозділ ООН – 

Міжнародний союзу електрозв’язку [253, 254], який з 2009 р. публікує щорічні 

Доповіді «Вимірювання інформаційного суспільства» («Measuring the Information 

Society Report») на основі індексу розвитку ІКТ (IDI) [319–328]. 

В Доповідях представлені результати оцінювання рівня розвитку IDI на 

регіональному рівні та виділяються країни, які займають найвищі місця за IDI, 

а також ті, що найбільше покращили свою позицію в загальних рейтингах IDI 

[319–328]. Також дані IDI використовуються для аналізу тенденцій та розвитку 

ІКТ, а також цифрового розриву.  

Доповідь 2017 вперше включає в себе окремі профілі країн, що містять 

останні статистичні дані у сфері ІКТ та зусилля країн, спрямовані на 

збільшення доступу, використання та володіння ІКТ своїми громадянами. 

Аналітичний звіт доповнено серією статистичних таблиць, що надають дані на 

рівні країни для показників, що входять до IDI. 

Концептуальною основою побудови Індексу розвитку ІКТ є формалізація 

етапів еволюції інформаційного суспільства. Виходячи з цієї концептуальної 

основи, IDI поділяється на такі три субіндекси: субіндекс доступу до ІКТ, суб-
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індекс використання і субіндекс практичних навичок, кожен з яких відображає 

різні аспекти процесу розвитку ІКТ: 

– субіндекс доступу до ІКТ ілюструє готовність до ІКТ та включає в себе 

п’ять індикаторів інфраструктури та доступу (наявність фіксованого 

телефонного зв’язку, мобільного зв’язку, міжнародну пропускну здатність 

Інтернету для кожного інтернет-користувача, наявність домашніх господарств, 

що мають персональні комп’ютери, та домашніх господарств, що мають доступ 

до послуг Інтернету); 

– субіндекс використання ІКТ ілюструє інтенсивність використання ІКТ 

та включає три показника інтенсивності використання (наявність осіб, що 

використовують Інтернет; абонентів Інтернет з наданням фіксованого 

широкосмугового доступу, а також абонентів Інтернет з наданням мобільного 

(бездротового) широкосмугового доступу); 

– субіндекс практичних навичок в області ІКТ охоплює можливості та 

навички, важливі для ІКТ. Він включає в себе три проксі-індикатори (середня 

тривалість навчання, охоплення населення середньою освітою та охоплення 

населення вищою освітою). Оскільки ці показники є проксі-індикаторами, а не 

показниками, які безпосередньо вимірюють навички, пов’язані з ІКТ, суб-

індексу практичних навичок надається менша вага при обчисленні IDI, ніж 

іншим двом суб-індексам. 

Міжнародна методика розрахунку індексів розвитку ІКТ передбачає 

використання даних про основні складові розвитку інформаційного 

суспільства, причому значною мірою вибір складових та параметрів цієї 

методики обумовлений наявністю бази даних щодо широкого кола країн.  

Головна ідея розробки регіональних індексів полягає в тому, що базовий 

індекс показує усереднене значення рівня розвитку ІКТ в країні. Однак при 

цьому всередині країни спостерігається суттєва диференціація: за регіоном 

мешкання, віком, статтю, національністю. 

Можливість збору статистичних даних за більш дрібними територіальними 

одиницями, ніж країни, уможливлюють застосування цього підходу для 

визначення регіональних індексів розвитку ІКТ в середині країни з урахуванням 

особливостей інформатизації суспільства за кожною територіальною одиницею. 
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Використання методики Міжнародного союзу електрозв’язку щодо 

розрахунку індексів розвитку ІКТ надає змогу реально оцінити регіональні 

розбіжності в Україні [24]. IDI як важливий та універсальний показник стану 

розвитку інформаційного суспільства, повинен мати повну інформативність, що 

стане надійною гарантією проти його викривлення в бік завищення чи заниження.  

Базові показники агрегатних субіндексів, їх номінальні значення і питома 

вага за методологією МСЕ 2017 р. наведені в (табл. 5.13) [319–328].  

Таблиця 5.13 – Характеристика складових індексу розвитку ІКТ за 

методологією МСЕ 2017 р. 

Група 
субіндексів 

Базові показники 
Номі-
нальне 

значення 

Питома 
вага 

показ-
ника, % 

Питома 
вага суб-
індексу, 

% 

I.  
Субіндекс 
доступу до 
ІКТ (Access 
sub-index) 

– чисельність абонентів фіксованого 
телефонного зв’язку, на 100 осіб 
населення 

60 20 

40 

– чисельність абонентів мобільного 
зв’язку, на 100 осіб населення 

120 20 

– пропускна здатність (швидкість) 
міжнародного трафіку Інтернету, біт/с на 
одного інтернет-користувача 

2158212* 20 

– частка домашніх господарств, що 
мають персональні комп’ютери, % 

100 20 

– частка домашніх господарств, що 
мають доступ до послуг Інтернет, % 

100 20 

II.  
Субіндекс 
викорис-
тання ІКТ 
(Use sub-

index) 

– частка абонентів мережі Інтернет, % 100 100/3 

40 

– чисельність абонентів Інтернет з 
наданням фіксованого широкосмугового 
доступу, на 100 осіб населення 

60 100/3 

– чисельність абонентів Інтернет з 
наданням мобільного широкосмугового 
доступу, на 100 осіб населення 

100 100/3 

III.  
Субіндекс 

практичних 
навичок у 
сфері ІКТ 
(Skills sub-

index) 

– середня тривалість навчання, років 15 100/3 

20 
– охоплення населення середньою 
освітою, % 

100 100/3 

– охоплення населення вищою 
освітою, % 

100 100/3 

* Відповідає логарифмічному значенню 6,33, використаному для нормалізації. 

Джерело: відповідно до методології ITU [327, 328]. 
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Субіндекси, включені в IDI, зважуються на основі результатів, отриманих 

на основі аналізу головних компонент, коли індекс був вперше обчислений, 

тобто в 2009 р. 

Індекс розвитку ІКТ регіонів України розраховувався за формулою (5.8) 

на основі трьох субіндексів [327, 328]: 

 

2,04,04,010 321

3

1

⋅+⋅+⋅=⋅⋅= ∑
=

iiij
k

iki IIIwIIDI ,  (5.8) 

 

де iIDI  – індекс розвитку ІКТ для і-го регіону України, 25,1=i ; 

ikI  – субіндекси, що характеризують k-й аспект процесу розвитку ІКТ, 

3,1=k ,  

1iI  – субіндекс доступу до ІКТ (k = 1); 

2iI  – субіндекс використання ІКТ (k = 2); 

3iI  – субіндекс практичних навичок в області ІКТ (k = 3). 

Розглянемо більш детально показники кожного із субіндексів [327, 328].  

Показники, включені в субіндекс доступу до ІКТ (Access sub-index) 

вимірюють інфраструктуру ІКТ і доступ осіб до базових ІКТ [24]:  

– чисельність абонентів фіксованого телефонного зв’язку на 100 осіб 

населення. До фіксованого телефонного зв’язку відносяться активні аналогові 

лінії фіксованого телефонного зв’язку, технологія Voice over IP (VoIP), 

фіксовані бездротові локальні лінії (WLL), ISDN еквіваленти мовного каналу 

і фіксовані громадські таксофони;  

– чисельність абонентів мобільного зв’язку на 100 осіб населення. 

Мобільний зв’язок відноситься до послуг громадського мобільного телефонного 

зв’язку, що забезпечує доступ до комутованої телефонної мережі загального 

користування (PSTN), використовуючи технологію стільникового зв’язку. Вона 

включає в себе як кількість постоплатних підписок і кількість активних 

передплачених рахунків (тобто, які були активні протягом останніх трьох місяців).  

– пропускна здатність (швидкість) міжнародного інтернет-трафіку (біт/с) на 

одного інтернет-користувача. Міжнародний інтернет-трафік відноситься до 
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загальної використовуваної потужності міжнародного інтернет-трафіку. 

Міжнародна пропускна здатність інтернет-трафіку враховує середнє за 12 місяців 

навантаження міжнародних волоконно-оптичних кабелів і радіоліній для 

проведення інтернет-трафіку всіх міжнародних Інтернет-посилань;  

– частка домашніх господарств, що мають персональні комп’ютери. До 

персональних комп’ютерів відноситься настільний комп’ютер, ноутбук 

(портативний) комп’ютер, планшет або аналогічний КПК. Даний показник не 

включає в себе обладнання з деякими вбудованими обчислювальними 

можливостями, такими як смарт-телевізори або пристрої з телефонією в якості 

основної функції, такі як мобільні телефони або смартфони. Вважається, що 

домашнє господарство має комп’ютер означає, якщо комп’ютер доступний для 

використання всіма членами сім’ї в будь-який час, належить або не належить 

родині, але розглядається як актив домашнього господарства; 

– частка домашніх господарств, що мають доступ до послуг Інтернету. 

Інтернет є всесвітньою комп’ютерною мережею, яка забезпечує доступ до ряду 

послуг зв’язку, включаючи World Wide Web, і здійснює перенесення файлів 

електронної пошти, новин, розваг і даних, незалежно від використовуваного 

пристрою (не передбачається тільки комп’ютер; це може бути мобільний 

телефон, планшет, ігрові машини, цифрове телебачення і т.д). Доступ може 

здійснюватися через фіксовану або мобільну мережі. Домашнє господарство 

з доступом в Інтернет означає, що Інтернет є доступним для використання 

всіма членами сім’ї в будь-який час. 

Показники, включені до суб-індексу використання ІКТ (Use sub-index) 

характеризують інтенсивність використання ІКТ: 

– частка абонентів мережі Інтернет. До користувачів мережі Інтернет 

відносяться особи, які використовували Інтернет з будь-якого місця і для будь-

яких цілей, незалежно від пристрою та мережі протягом останніх трьох місяців. 

Користуватися мережею Інтернет можливо за допомогою комп’ютера (тобто 

настільного комп’ютера, портативного комп’ютера, планшета або аналогічного 

КПК), мобільного телефону, ігрової машини, цифрового телебачення тощо. 

Доступ може здійснюватися через мережу фіксованого або мобільного зв’язку; 
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– чисельність абонентів Інтернет з наданням фіксованого широкосмугового 

доступу, на 100 осіб населення. До фіксованого широкосмугового зв’язку 

відносяться фіксовані підключення для високошвидкісного доступу до мережі 

Інтернет спільного користування (з’єднання TCP/IP) на швидкості низхідного 

потоку, що дорівнює або перевищує 256 кбіт/с. Включає в себе кабельний модем, 

DSL, волокно до будинків/будівель, іншого фіксованого широкосмугового 

зв’язку, широкосмугового супутникового зв’язку і наземного фіксованого 

бездротового широкосмугового зв’язку. Ця чисельність вимірюється незалежно 

від способу оплати; 

– чисельність абонентів Інтернет з наданням мобільного (бездротового) 

широкосмугового доступу, на 100 осіб населення. До мобільного широкосмугового 

зв’язку відносяться стандартні мобільні широкосмугові передплати і спеціалізовані 

мобільні широкосмугові підключення. Підключення можна використовувати за 

допомогою пристроїв на базі мобільних телефонів або комп’ютерів на основі 

(USB/CAM). Охоплює фактичних абонентів, а не потенційних абонентів, хоча 

останні можуть мати широкосмуговий доступ з телефонів. 

Стандарт мобільного широкосмугового зв’язку відноситься до 

мобільного зв’язку зі швидкістю передачі даних 256 кбіт/с або більше, які 

дозволяють доступ до Інтернету через HTTP і які були використані для 

настройки підключення до Інтернет-даних з використанням Інтернет-протоколу 

(IP) протягом останніх трьох місяців. Стандартне SMS і MMS повідомленнями 

не враховуються в якості активного підключення даних через Інтернет, навіть 

якщо повідомлення доставляються через IP. 

Показники, включені в субіндекс практичних навичок в області ІКТ 

(Skills sub-index) характеризують навички та інтелектуальний рівень населення: 

– середня тривалість навчання – це середня кількість закінчених років 

навчання населенням країни, за винятком років, що повторно проведені 

в окремих класах. Для отримання цієї оцінки використовується розподіл 

населення за віковими групами та найвищий рівень освіти, досягнутий 

у певному році, та дані про офіційну тривалість кожного рівня освіти; 
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– показники охоплення населення середньою освітою та охоплення 

населення вищою освітою розраховуються як «загальне число здобувачів 

певного рівня освіти, незалежно від віку, виражене у відсотках від числа осіб 

офіційного шкільного віку, що відповідає тому самому рівню освіти в даному 

навчальному році». 

Субіндекси були обчислені як середнє арифметичне (з однаковою вагою) 

нормованих значень показників, які увійшли до складу субіндексу.  

При виборі методу нормалізації для IDI необхідно враховувати певні вимоги.  

По-перше, з метою виявлення цифрового розриву, важливо вимірювати 

відносний рівень певного регіону у порівнянні з іншими регіонами України за 

рівнем розвитку ІКТ, а також здійснювати порівняння з іншими країнами світу.  

По-друге, процедура нормалізації повинна забезпечити можливість 

відстежувати регіональну еволюцію їх інформаційного суспільства. 

Нормування значень показників, обраних для IDI регіонів України, 

здійснювалось за методикою Міжнародного союзу електрозв’язку.  

В якості методу нормалізації для регіонального IDI було використано 

співвідношення з еталонною мірою. Еталонна міра – ідеальне значення, яке 

може бути досягнуто для кожної змінної. Для всіх показників було 

встановлено, що це буде 100, за винятком таких чотирьох показників: 

– пропускна здатність (швидкість) міжнародного трафіку Інтернету (біт/с) 

на одного Інтернет-користувача. Для того, щоб зменшити ефект величезної 

дисперсії значень, дані перетворюються в логарифмічну (log) шкалу. Потім 

ідентифікується ідеальне значення, яке розраховуються шляхом додавання двох 

стандартних відхилень до середнього значення; 

– чисельність абонентів фіксованого телефонного зв’язку на 100 осіб. 

Ідеальне значення обчислювалось шляхом додавання двох стандартних 

відхилень до середнього значення та було визначено як 60 на 100 жителів;  

– чисельність абонентів мобільного зв’язку на 100 осіб населення. Ідеальним 

значенням, яке країна може досягти, незалежно від переважаючого типу мобільної 

підписки є 120. Це значення отримане шляхом вивчення розподілу країн світу: 57 
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відсотків усіх країн, за якими розраховується IDI, мають більше 80% передоплати, 

120 є максимальним значенням для більшості країн; 

– середня тривалість навчання. Для цього показника використовується 

ідеальне значення 15, яке стосується прогнозованої максимальної кількості 

років навчання до 2025 р. 

На основі пропонованої системи показників сформовано інформаційне 

забезпечення із використанням офіційних статистичних даних за регіонами 

України [18, 67]. У ході оцінювання рівня інформатизації обчислені субіндекси 

та індекси розвитку ІКТ для регіонів України у 2016 р. (табл. 5.14) [24].  

Таблиця 5.14 – Індекси розвитку ІКТ та ранги регіонів України за 

субіндексами в 2016 р.  

Регіони 
України 

Субіндекси 
Індекс  

розвитку  
ІКТ 

доступу  
до ІКТ  

Access sub-index 

використання  
ІКТ 

Use sub-index 

практичних 
навичок  

в області ІКТ  
Skills sub-index 

Значення Ранг Значення  Ранг Значення  Ранг Значення Ранг 
Вінницька 5,03 24 2,52 7 6,69 12 4,36 16 
Волинська 5,54 18 2,24 12 6,34 22 4,38 15 
Дніпропетровська 5,86 9 2,21 13 6,95 7 4,62 8 
Донецька 5,55 17 1,74 20 6,51 16 4,22 20 
Житомирська 5,20 20 2,36 11 6,38 21 4,30 18 
Закарпатська 6,13 5 1,68 23 6,09 25 4,34 17 
Запорізька 6,18 4 2,38 10 7,30 4 4,88 6 
Івано-Франківська 5,62 15 1,71 21 6,46 18 4,23 19 
Київська 5,06 23 2,78 6 6,32 23 4,40 14 
Кіровоградська 5,51 19 1,65 24 6,25 24 4,12 23 
Луганська 5,58 16 1,48 25 6,94 8 4,21 21 
Львівська 5,91 8 2,96 4 7,27 5 5,00 4 
Миколаївська 6,01 7 3,03 3 6,67 13 4,95 5 
Одеська 7,92 2 6,47 2 7,31 3 7,22 2 
Полтавська 5,81 11 1,96 14 7,01 6 4,51 10 
Рівненська 5,11 22 1,96 15 6,46 19 4,12 24 
Сумська 5,75 12 1,84 18 6,91 9 4,42 12 
Тернопільська 5,12 21 1,79 19 6,88 10 4,14 22 
Харківська 6,06 6 2,41 8 8,60 2 5,11 3 
Херсонська 5,82 10 1,94 16 6,54 15 4,41 13 
Хмельницька 4,64 25 1,94 17 6,48 17 3,93 25 
Черкаська 5,66 14 2,39 9 6,85 11 4,59 9 
Чернівецька 6,19 3 1,69 22 6,64 14 4,48 11 
Чернігівська 5,73 13 2,84 5 6,40 20 4,71 7 
м. Київ 8,21 1 7,08 1 8,94 1 7,90 1 

Джерело: розраховано автором. 
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Найвище значення Індексу розвитку ІКТ спостерігалось у м. Київ та 

дорівнювало 7,90, а найнижче значення у Хмельницькій області – 3,93. 

У м. Київ відзначалося найвище значення й усіх субіндексів та, відповідно, 

перше місце в рейтингу за рівнем інформатизації за розрахованими субіндексами 

доступу до ІКТ, використання ІКТ і практичних навичок в області ІКТ. Друге та 

третє місце у рейтингу за значеннями Індексу розвитку ІКТ зайняли Одеська та 

Харківська області відповідно. 

На рис. 5.30 представлено візуальне зображення ранжування регіонів України 

за розрахованими значеннями індексу розвитку ІКТ та відповідними субіндексами.  
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Рисунок 5.30 – Індекси розвитку ІКТ (ICT Development Index) та відповідні 

субіндекси за регіонами України у 2016 р. 

Джерело: розраховано автором за [9, 67]. 
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Для наочного представлення розподілу регіонів України за 

проаналізованими парами трьох зазнічених субіндексів розвитку ІКТ: «Доступ 

до ІКТ», «Використання ІКТ» та «Практичні навички в області ІКТ» були 

побудовані три інформаційні матриці медіанного розподілу (табл. 5.15 – 5.17).  

Розподіл регіонів України за рівнем розвитку ІКТ на основі субіндексів 

«Доступ до ІКТ» (Access sub-index) та «Використання ІКТ» (Use sub-index ) 

представлено в табл. 5.15. 

Таблиця 5.15 – Матриця медіанного розподілу регіонів України за рівнем 

розвитку ІКТ на основі субіндексів «Доступ до ІКТ» та «Використання ІКТ» 

Рівень  
розвитку ІКТ 

За субіндексом «Використання ІКТ» 

високий низький 

За
 с

уб
ін

де
кс

ом
 «

Д
ос

ту
п

 д
о 

ІК
Т

» 

ви
со

ки
й

 м. Київ 
Одеська 

Миколаївська 
Львівська 

Чернівецька 
Запорізька 

Закарпатська 
Харківська 

Дніпропетровська 
Херсонська 
Полтавська 

н
и

зь
ки

й
 

Чернігівська 
Київська 

Сумська 
Черкаська 

Івано-Франківська 
Луганська 
Донецька 
Волинська 

Кіровоградська 
Житомирська 
Тернопільська  

Рівненська 
Вінницька 

Хмельницька 

Джерело: розроблено автором. 
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Розподіл регіонів України за рівнем розвитку ІКТ на основі субіндексів 

«Доступ до ІКТ» (Access sub-index) та «Практичні навички в області ІКТ» (Skills 

sub-index) представлено в табл. 5.16. 

Таблиця 5.16 – Матриця квартильного розподілу регіонів України за 

рівнем розвитку ІКТ на основі субіндексів «Доступ до ІКТ» та «Практичні 

навички в області ІКТ» 

Рівень  
розвитку ІКТ 

За субіндексом «Практичні навички в області ІКТ» 

високий низький 

За
 с

уб
ін

де
кс

ом
 «

Д
ос

ту
п

 д
о 

ІК
Т

» 

ви
со

ки
й

 

м. Київ 
Одеська 

Запорізька 
Харківська 
Львівська 

Дніпропетровська 
Полтавська 

Чернівецька 
Закарпатська 
Миколаївська 
Херсонська 

н
и

зь
ки

й
 Сумська 

Черкаська 
Луганська 

Тернопільська 

Чернігівська 
Івано-Франківська 

Донецька 
Волинська 

Кіровоградська 
Житомирська 

Рівненська 
Київська 

Вінницька 
Хмельницька 

Джерело: розроблено автором. 
 

Розподіл регіонів України за рівнем розвитку ІКТ на основі субіндексів 

«Використання ІКТ» (Use sub-index) та «Практичні навички в області ІКТ» (Skills 

sub-index) представлено в табл. 5.17. 

Розрахунки показали, що в окремих регіонах України у 2016 р. 

спостерігалися незбалансовані комбінації субіндексів. Так, тільки для м. Київа, 

Одеської та Львівської областей відзначалися найвищі значення за індексом 
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розвитку ІКТ та, відповідно, перші місця за кожним з трьох субіндексів: 

«Доступ до ІКТ», «Використання ІКТ» та «Практичні навички в області ІКТ». 

Харківська, Миколаївська, Запорізька, Дніпропетровська та Полтавська області 

мають високий рівень розвитку ІКТ за двома з досліджуваних субіндексів, 

однак низький – за одним із субіндексів, що свідчить про великі перспективи 

розвитку сфери ІКТ. 

Таблиця 5.17 – Матриця квартильного розподілу регіонів України за 

рівнем розвитку ІКТ на основі субіндексів «Використання ІКТ» та «Практичні 

навички в області ІКТ» 

Рівень  
розвитку ІКТ 

За субіндексом «Практичні навички в області ІКТ» 

високий низький 

За
 с

уб
ін

де
кс

ом
 «

В
ик

ор
ис

та
нн

я 
ІК

Т
» 

ви
со

ки
й

 

м. Київ 
Одеська 

Львівська 

Миколаївська 
Чернігівська 

Київська 

н
и

зь
ки

й
 

Харківська 
Черкаська 
Запорізька 

Дніпропетровська 
Полтавська 

Сумська 
Тернопільська 

Луганська 

Вінницька 
Житомирська 

Волинська 
Рівненська 

Хмельницька 
Херсонська 
Донецька 

Івано-Франківська 
Чернівецька 
Закарпатська 

Кіровоградська 

Джерело: розроблено автором. 

 

Практика індексного аналізу регіональної специфіки розвитку ІКТ в 

Україні доводить доцільність її використання для ранжування регіонів країни 

залежно від регіонального індексу розвитку ІКТ.  

Економічне зростання та сталий розвиток територіальної громади 

неможливий без використання потенціалу і переваг новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій.  
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Оцінювання результативності дій і потенціалу окремих регіонів України 

щодо наявності мережевої інфраструктури та доступу до ІКТ, рівня 

використання ІКТ у суспільстві, та можливостей майбутнього розвитку ІКТ, які 

вимірюються за допомогою адаптованих індексів, може озброїти аналітиків 

корисними даними задля розробки та обґрунтування управлінських рішень 

відповідними органами місцевого самоврядування. 

В подальших дослідженнях доцільно використати запропоновану методику 

для оцінювання рівня розвитку ІКТ у містах України на основі субіндексів 

«Доступ до ІКТ», «Використання ІКТ» та «Практичні навички в області ІКТ». 

Матриці медіанного розподілу регіонів України за парами чинників розвитку ІКТ 

мають стати суттєвим інформаційно-аналітичним підґрунтям для забезпечення 

ефективності управління «розумним» сталим розвитком територіальних 

громад.  

Практика індексного аналізу регіональної специфіки розвитку ІКТ 

в Україні доводить доцільність її використання для ранжування регіонів країни 

залежно від регіонального індексу розвитку ІКТ.  

Економічне зростання та сталий розвиток територіальної громади 

неможливий без використання потенціалу і переваг новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій.  

Оцінювання результативності дій і потенціалу окремих регіонів України 

щодо наявності мережевої інфраструктури та доступу до ІКТ, рівня 

використання ІКТ у суспільстві, та можливостей майбутнього розвитку ІКТ, які 

вимірюються за допомогою адаптованих індексів, може озброїти аналітиків 

корисними даними задля розробки та обґрунтування управлінських рішень 

відповідними органами місцевого самоврядування. 
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Висновки до розділу 5 

 

У даному розділі було здійснено статистичне оцінювання готовності 

громад України до впровадження концепції «розумності», а саме: проведено 

статистичний аналіз використання інноваційних послуг на базі ІКТ, як 

характеристики «розумних» людей та «розумного» життя в Україні; здійснено 

статистичне оцінювання рівня територіального розвитку інформаційного 

суспільства в Україні на основі адаптації міжнародної методології індексного 

аналізу; проведено статистичний аналіз інтенсивності міжнародної торгівлі 

України товарами та послугами ІКТ із використанням міжнародних баз даних 

та прогнозування експортно-імпортного потенціалу сектору ІКТ. 

1. Визначено, що ключовими елементами формування «розумного» сталого 

міста є «розумні» міські мешканці, які володіють досвідом використання 

інтелектуальних пристроїв ІКТ. Вони мають важливе значення для успішного 

функціонування структурованих механізмів зворотного зв’язку, розроблених для 

вдосконалення існуючих інфраструктур управління міським розвитком. 

2. Встановлено, що у підготовці показників доступності ІКТ для 

домашніх господарств, в тому числі в країнах, що розвиваються, досягнуто 

значного прогресу. Доцільно проводити умовний розподіл показників, що 

відображають доступ домашніх господарств і приватних осіб до ІКТ, на 

показники доступу, що застосовуються на рівні домогосподарств, показники 

витрат домогосподарств на ІКТ і показники використання, що застосовуються 

на рівні окремих осіб. 

Проведений аналіз динаміки основних показників, що відображають 

доступ домашніх господарств до ІКТ в Україні у 2010–2016 рр., дозволив зробити 

висновок щодо змін тенденцій використання ІКТ, які відбуваються в Україні. 

Так, суттєво зменшилась частка домогосподарств, що мають стаціонарний 

телефон, а частка домогосподарств, що мають комп’ютер, та частка 

домогосподарств, що мають Інтернет, значно збільшилась.  
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Головним призначенням основного переліку показників використання 

ІКТ домашніми господарствами є уніфікація методичних підходів до 

виробництва країнами високоякісних і порівнянних на міжнародному рівні 

статистичних даних. 

3. Доведено, що для впровадження інноваційних методів збору 

статистичної інформації, а також задля розширення інформаційної бази, 

збільшення обсягу й підвищення якості офіційної статистики ІКТ, оцінювання 

прогресу на шляху сталого розвитку та вимірювання внеску ІКТ, доцільним є 

доповнення набору показників у сфері телекомунікацій/ІКТ шляхом введення 

нових додаткових показників з електронної комерції, а саме:  

– показник 1 – «Види товарів і послуг, що отримуються через Інтернет»; 

– показник 2 – «Засоби оплати покупок, здійснених через Інтернет»; 

– показник 3 – «Методи доставки»; 

– показник 4 – «Підстави не робити покупки через Інтернет». 

Аналіз одержаної в результаті проведеного дослідження (пілотного 

опитування користувачів Інтернету) інформації, яка була узагальнена та 

систематизована, дозволив визначити основні структурні співвідношення за 

основними та додатковими показниками щодо доступу до ІКТ та їх 

використання на рівні домашніх господарств і окремих осіб.  

4. Аргументовано, що одним із важливих кроків дослідження готовності 

до впровадження концепції «розумного» сталого міста та оцінювання стану 

інформаційного суспільства  в Україні є аналіз міжнародної торгівлі товарами 

та послугами ІКТ України із використанням міжнародних баз даних. 

Визначено, що найбільш повним і достовірним джерелом світової 

торговельної статистики є база даних UN Comtrade Database, яка дозволяє 

детально вивчити зовнішню торгівлю будь-якої окремо взятої країни за кожною 

групою товарів. 

5. Зазначено, що аналіз стану інформаційного суспільства в Україні доцільно 

починати з формування інформаційної бази торгівлі послугами ІКТ на основі 

Розширеної класифікації послуг EBOPS (Extended Balance of Payments Services 
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classification), які стосуються означеного сектору. Проведений аналіз динаміки 

експорту та імпорту послуг сектору ІКТ, а також торгового балансу України за 

основними видами послуг ІКТ, експортованими з України та імпортованими в 

Україну в 2000–2017 рр. показав, що вартість експорту в останні роки стрімко 

збільшується (середньорічне зростання за 2000–2017 рр. склало 119,12 %), а 

торгівельний баланс України у сфері ІКТ став активним ще з 2005 року. 

6. Обґрунтовано, що на регіональному рівні для розробки стратегії розвитку 

територіальних громад та планування багатьох економічних показників дуже 

важливо мати оцінку чисельності населення на передбачуваний період, тому 

одним із завдань статистики є визначення чисельності населення на перспективу 

та розрахунок показників інтенсивності розповсюдження інфраструктури та 

послуг ІКТ. Для аналізу та прогнозування циклічної поведінки, що є пріоритетним 

в умовах мінливого економічного середовища, доцільно застосовувати метод 

Singular Spectrum Analysis (SSA) або «гусениця», який показав себе як потужний 

засіб дослідження часових рядів. Великою перевагою цього методу є те, що він не 

вимагає попереднього завдання моделі ряду.  

На основі порівняльного аналізу результатів прогнозування чисельності 

населення України та Європи на 6-річний період із даними прогнозів Відділу 

народонаселення Департаменту з економічних і соціальних питань ООН, а 

також з урахуванням розрахованих статистичних оцінок адекватності й 

прогностичних властивостей одержаних моделей було підтверджено 

адекватність побудованих моделей і точність результатів. 

Аналогічні висновки зроблено при прогнозуванні експортно-імпортних 

операцій з товарами сектору ІКТ.  

7. Розрахунок показників інтенсивності експорту товарів та послуг ІКТ 

доцільно здійснювати на основі співвідношення передбачуваних значень 

експорту товарів за певний рік та прогнозної чисельності населення. 

В результаті зроблено висновок про те, що показники інтенсивності, 

розраховані на основі показників імпорту групи товарів за кодом 851712 

«телефонні апарати для сотових мереж зв’язку та інших бездротових мереж 
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зв’язку», суттєво не змінюються (з 2015 р. спостерігається повільне зростання). 

На відміну від імпорту, показники інтенсивності експорту групи товарів, що має 

найбільшу долю у експорті товарів ІКТ, за кодом 851770 «частини: антени та 

антенні відбивачі будь-якого типу» показує стрімке зростання, що свідчить про 

розвиток виробництва продукції ІКТ в Україні. 

8. Встановлено, що при дослідженні рівня розвитку ІКТ і їх регіональному 

порівняльному аналізі доцільно використовувати «Індекс розвитку ІКТ» («ICT 

Development Index»), що є загальновизнаним комбінованим показником, який 

характеризує досягнення країн світу з точки зору розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій; використовується у якості показника й інструмента 

моніторингу загальних процесів, що характеризують досягнутий країнами прогрес 

у напрямку побудови інформаційного суспільства. 

Аналіз індексу розвитку ІКТ показав, що між географічними регіонами 

світу існують значні відмінності в рівнях розвитку ІКТ. Спостерігаються також 

істотні коливання в досвіді окремих країн у рамках кожного регіону. Відмінності в 

ІDІ між регіонами й окремими країнами в основному пов’язані з рівнями 

економічного розвитку. Європа залишається провідним регіоном світу в розвитку 

ІКТ. Розрахунок даного індексу в Україні дозволив встановити, що в останні п’ять 

років ситуація зі станом інформаційного суспільства суттєво покращилась, перші 

місця у рейтингу за значеннями Індексу розвитку ІКТ займають м. Київ, Одеська 

та Харківська області, останнє – Хмельницька область. 

9. Оперативне оцінювання розвитку ІКТ в територіальних громадах 

є підґрунтям виваженої регіональної політики щодо управління сталим 

розвитком «розумних» територіальних одиниць в Україні. Саме тому 

першочергово має бути вирішена проблема вдосконалення статистичного 

забезпечення для проведення досліджень розвитку ІКТ в межах міста, 

територіальної громади або регіону України, а також підвищення аналітичних 

можливостей регіонального індексу розвитку ІКТ. 

Узагальнені результати проведених досліджень, що викладені у Розділі 5, 

опубліковані у наукових працях автора [24, 33, 35, 38, 42, 43, 47, 50, 280]. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

вирішення актуальної наукової проблеми щодо формування методологічних 

засад статистичного забезпечення управління розвитком «розумних» сталих 

міст України. Це дозволило сформувати теоретичні й науково-практичні 

висновки та пропозиції, що відображають вирішення завдань дослідження 

відповідно до поставленої мети. 

1. На основі узагальнення зарубіжного та вітчизняного досвіду 

запропоновано до використання таку дефініцію: «розумне стале місто» – це 

інноваційна система, яка використовує «відкриті» дані, ІКТ та інші 

високотехнологічні засоби для підвищення якості життя мешканців міста, 

конкурентоспроможності, ефективності роботи та міських послуг, одночасно 

забезпечуючи його відповідність потребам нинішніх та майбутніх поколінь, з 

урахуванням економічних, соціальних та екологічних аспектів. 

Стандартизація у міжнародному сенсі визначення «розумного сталого 

міста» не лише сприяє поширенню цього терміна, а також прокладає шлях до 

більш чіткого визначення інфраструктури ІКТ, структури інформаційної бази, 

переліку ключових показників, індикаторів «розумності» інтелектуальних сталих 

міст, а також є важливою для визначення пріоритетів політики, спрямованих на 

сприяння всебічному, рівноправному та сталому розвитку суспільства. 

2. Відповідно до потреб управління розвитком «розумних» сталих міст 

здійснена типологізація складових, шляхом виділення таких елементів, як 

«розумні» люди, «розумне» життя, «розумна» мобільність, «розумне» 

навколишнє середовище, «розумне» управління, «розумна» економіка. На базі 

цього сформовано статистичну концептуальну модель інформаційного 

забезпечення управління розвитком «розумного» сталого міста, що надало 

підґрунтя для визначення системи індикаторів «розумності» міст та 

територіальних громад. 



 437

3. Проведене дослідження особливостей процесів урбанізації в Україні та 

світі дозволило зробити висновок, що в Україні протягом останніх років 

спостерігається зниження чисельності міського населення на тлі зростання його 

частки. Це дає підстави стверджувати, що в Україні мають місце достатньо 

високі темпи розвитку міст, аналогічні загальноєвропейським рівням.  

З цього випливає, що попри скорочення чисельності міського населення в 

Україні актуальність визначення пріоритетів політики, спрямованих на 

сприяння всебічному, рівноправному та сталому розвитку «розумних» міст, 

буде підсилюватись. 

4. Підтверджено, що необхідною складовою концептуальної моделі 

статистичного забезпечення розвитку «розумних» сталих міст є профільні 

міжнародні стандарти, які надають інструменти, підґрунтя та платформи задля 

забезпечення сталого розвитку міста й узагальнюють досвід найкращих 

практик у широкому діапазоні галузей, що сприяє досягненню Цілей сталого 

розвитку. 

На цій основі доведено необхідність упровадження та використання на 

місцевому рівні системи метаданих (міжнародних стандартів і класифікацій), 

що забезпечить плавний та інтегрований розвиток «розумних» сталих міст в 

Україні. 

У результаті сформовано інформаційну модель оцінювання рівня міських 

послуг та якості життя із деталізацією елементів та методів оцінювання, 

окреслено набір індикаторів ефективності функціонування «розумних» сталих 

міст, що забезпечує проведення всебічного аналізу структури, динаміки та 

взаємозв’язків елементів «розумності», а також сприяє інтеграції та взаємній 

сумісності міських систем.  

5. Визначено, що статистичне оцінювання сектору ІКТ доцільно 

здійснювати у двох напрямах: шляхом формування вичерпного переліку видів 

діяльності підприємств ІКТ на основі ISIC Rev. 4, гармонізованої з 

NACE Rev. 2 та КВЕД–2010, а також переліку продуктів ІКТ на основі 

CPC Rev. 2.1, гармонізованої з CPA Rev. 2.1 та СКП–2011. 
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Формування повного переліку продуктів ІКТ дало змогу провести 

статистичне вимірювання такого важливого аспекту, як вартість національного 

виробництва, та оцінити обсяг зовнішньоекономічної діяльності підприємств ІКТ. 

Прийняте рішення розглядати HS як підтримуючу класифікацію для 

визначення товарів ІКТ зумовлене широким використанням цієї класифікації на 

міжнародному рівні, що в подальшому уможливлює міжкраїнові порівняння. 

6. Доведено, що для проведення якісного статистичного аналізу елементів 

сталого розвитку міст і територіальних громад доцільно застосовувати 

розроблені теоретико-методологічні засади побудови системи статистичних 

показників на основі Міжнародного стандарту міських даних ISO 37120:2014 

«Сталий розвиток громад: Індикатори послуг міста та якості життя», адаптація 

якого до національних умов забезпечує можливість упровадження інновацій та 

пошуку технологічних i оптимальних рішень для розв’язання міських проблем 

та визначення тенденцій сталого розвитку. 

7. Установлено, що основою інформаційно-аналітичного забезпечення 

управління «розумним» сталим розвитком є комплексне використання системи 

ключових статистичних показників ефективності «розумних» сталих міст, 

запропонованих МСЕ. 

Узагальнення методологічних підходів до оцінювання складових 

«розумного» розвитку дало підстави сформувати систему статистичних 

показників, яка містить блоки, що характеризують «розумних» людей, 

«розумне» життя, «розумну» мобільність, «розумне» навколишнє середовище, 

«розумне» управління, «розумну» економіку.  

Запропонований методичний підхід сприяє інтеграції та взаємній 

сумісності міських систем, забезпечує всебічну кількісну характеристику 

складових «розумного» розвитку, уможливлює оцінювання якісних змін надання 

міських послуг із використанням переваг відкритих даних, доступних для 

громадськості, а також аналітичних можливостей статистичних індикаторів. 

8. Розширення набору показників використання ІКТ домашніми 

господарствами забезпечило удосконалення методології оцінювання 
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інтенсивності використання інноваційних послуг на базі ІКТ як характеристики 

«розумних» людей та «розумного» життя в Україні.  

Узагальнення та систематизація інформації надали змогу визначити 

основні структурні співвідношення за актуальними аналітичними показниками 

з електронної комерції (види товарів і послуг, що отримуються через Інтернет; 

засоби оплати покупок, здійснених через Інтернет; методи доставки товарів, 

придбаних через Інтернет; підстави не робити покупки через Інтернет), а також 

проаналізувати новітні тенденції щодо доступу до ІКТ та їх використання на 

рівні домашніх господарств і окремих осіб. 

9. Встановлено, що останнім часом великі дані стали оброблятися й 

аналізуватися з метою знаходження взаємозв’язків в економічних і соціальних 

системах, що раніше здійснювалося за допомогою опитувань, експериментів та 

інших видів збирання даних, на основі чого приймалися рішення і будувалися 

прогнози. 

Визначена користь великих даних для підвищення ефективності процесу 

прийняття рішень шляхом їх використання в експериментальних і тематичних 

дослідженнях відповідно до потреб різних рівнів управління в цілях зміцнення 

потенціалу розвитку «розумних» сталих міст. 

10. Проведений загальний огляд великих даних операторів мобільного 

зв’язку як основного перспективного джерела даних, визначеного 

Статистичною комісією ООН, дозволив обґрунтувати доцільність їх 

застосовування для підготовки офіційної статистики, а також для формування 

інформаційної бази розвитку «розумних» сталих міст. 

Запропоновані напрями використання цих даних для статистичного 

аналізу соціально-економічного розвитку міст і територіальних громад, 

особливо у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям, а також у системі 

управління розвитком «розумних» сталих міст на процесному рівні, сприяють 

кращому розумінню методологічних проблем і проблем, пов’язаних з 

дотриманням недоторканності приватного життя і конфіденційного доступу 

до даних. 
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11. Прогрес у напрямі розвитку інформаційного суспільства спонукає до 

перегляду інформаційного забезпечення розвитку концепції «розумного» сталого 

міста. Це є одним із ключових компонентів міжнародної статистичної роботи та 

має враховуватися національними статистичними органами країн світу. 

Окреслено недоліки чинного інформаційно-аналітичного та методичного 

забезпечення формування національної концепції «розумного» сталого міста, 

доведено необхідність його вдосконалення шляхом запровадження системи 

міжнародних стандартів та класифікацій, сформовано рекомендації щодо 

поліпшення системи збирання й оприлюднення інформації на основі 

відповідної системи показників. 

12. Аргументовано, що одним із важливих кроків дослідження готовності 

до впровадження концепції розвитку «розумних» сталих міст та оцінювання 

стану інформаційного суспільства на макрорівні є аналіз міжнародної торгівлі 

товарами та послугами ІКТ України.  

Удосконалення методологічних підходів до статистичного прогнозування 

обсягів експортно-імпортних операцій у сфері товарів і послуг сектору ІКТ із 

використанням сингулярного спектрального аналізу дало можливість зробити 

висновок щодо стрімкого зростання обсягів послуг ІКТ, експортованих з 

України, та збільшення позитивного сальдо торгового балансу, що свідчить про 

сталий розвиток інформаційного суспільства в Україні та можливості швидкого 

запровадження національної концепції «розумних» міст. 

13. Встановлено, що для визначення схожості міст України з містами світу 

за індикаторами сталого місцевого розвитку необхідно створення інформаційної 

бази міст України, яка відповідає вимогам міжнародних стандартів. 

Здійснено багатовимірне групування міст світу за основними та 

допоміжними індикаторами сталого місцевого розвитку, представленими на 

порталі відкритих міських даних WCCD Open City Data Portal в 2017 р. і 

структурованими за ISO 37120.  

Проведений кластерний аналіз надав змогу об’єднати міста світу у п’ять 

однорідних груп (кластерів) і виділити суттєві відмінності за рівнем місцевого 
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розвитку. Порівняння групових середніх нормованих значень індикаторів 

уможливило визначення групи міст світу з найвищим рівнем економічного 

розвитку, типовим представником якої є Мельбурн (Австралія). 

Встановлено, що визначати, до якої групи міст світу належить те чи інше 

місто України, доцільно за результатами дискримінантного аналізу із 

використанням побудованих кластерних моделей, в яких фіксуються 

найважливіші структурні та функціональні особливості досліджуваних міст. 

Результати проведення дискримінантного аналізу стали основою розроблення 

ефективних програм «розумного» сталого розвитку, що забезпечить 

упровадження найкращих світових практик у широкому діапазоні міських 

послуг та полегшить вивчення міжнародного досвіду громад. 

14. Розроблені методологічні засади оцінювання готовності громад 

України до впровадження концепції «розумності», а саме, оцінювання 

результативності дій і потенціалу окремих регіонів України щодо наявності 

мережевої інфраструктури та доступу до ІКТ, рівня використання ІКТ 

у суспільстві, та можливостей майбутнього розвитку ІКТ, які вимірюються за 

допомогою адаптованих індексів, є науковим базисом обґрунтування 

управлінських рішень відповідними органами місцевого самоврядування.  

Адаптація міжнародної методики побудови індексу розвитку ІКТ (ICT 

Development Index), запропонованої МСЕ, до регіональної специфіки розвитку 

ІКТ в Україні дозволила виявити значну диференціацію регіонів за рівнем 

розвитку інформаційного суспільства. 

Апробація на реальних даних запропонованих методичних підходів 

дозволила визначити найвищий рівень готовності до впровадження концепції 

«розумності» у містах Київ, Одеса та Харків. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Перелік визначень «розумного» сталого міста («smart» sustainable city) 

Таблиця А.1 – Визначення «розумного» сталого міста («smart» sustainable city) 

№ Визначення Джерело 
1 Розумні міста - це ефективна відповідь на сьогоднішні потреби, 

які стали важливими. Завдяки швидким, нагальним тенденціям, 
що спостерігаються в усьому світі. На наш погляд, розумне 
місто - це міська модель, яка мінімізує зусилля, спрямовані на 
потреби низького рівня, і ефективно задовольняє потреби 
вищого рівня, щоб гарантувати високу якість життя, 
оптимізувати ресурси та сфери сталого розвитку. 

ABB Group 
[77] 

2 Концепція розумного сталого міста є основою для 
конкретного бачення сучасного міського розвитку. Він 
визнає зростаюче значення інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ) як факторів економічної 
конкурентоспроможності, екологічної стійкості та загальної 
життєздатності. Використовуючи ІКТ як ключовий елемент 
їх розвитку, розумні, сталі міста майбутнього сприятимуть 
економічному зростанню, поліпшують життєвий рівень 
громадян, створюють можливості для міського розвитку та 
оновлення, підтримують ініціативи з екологічної сталості, 
покращують політичний та представницький процес, і 
забезпечитиують доступ до передових фінансових послуг. 
Правильна інфраструктура ІКТ впливає на те, як кожне місто 
буде створене та розвиватиметься. Це дозволить 
інтелектуальним та сталим містам включати в себе значно 
покращені сталі складові, такі як розумні будівлі, розумна 
інфраструктура (вода, енергія, тепло та транспорт) та 
інтелектуальні послуги (електронні послуги для подорожей, 
охорони здоров’я, освіти та розваг), які різко змінюють 
міський досвід для мешканців міста та мандрівників. 

Алцател 
Луцент 
(Alcatel 
Lucent) [82] 

3 Розумніші міста мають наступні чотири компоненти: 
(1) застосування широкого спектру електронних та цифрових 
технологій громадам та містам, 
(2) використання інформаційних технологій для 
трансформування життя та роботи в межах регіону, 
(3) впровадження таких ІКТ у місто, 
(4) територіальне розповсюдження практики що зближує ІКТ 
та людей, з тим щоб підвищити рівень інновацій, навчання, 
знань та вирішення проблем за допомогою технологій. 

Аллвінкле С., 
Цруіцкшанк 
П. (Allwinkle 
S., 
Cruickshank 
P.) [83] 
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4 Розумні міста повинні зосереджуватися на: 

(1) поліпшенні життєвої місткості міста, 
(2) ресурсномісткому розвитку, 
(3) екології з низьким вмістом вуглецю 
(4) використанні ІКТ для управління складною міською 
системою. 

Алусі А., 
Еццлес Р.Ґ., 
Едмондсон А.Ц., 
Зузул Т. (Alusi A., 
Eccles R.G., 
Edmondson A.C., 
Zuzul T.) [84] 

5 Розумним містам слід зосередити увагу на екологічній 
модернізації з акцентом на бізнес-можливостях, 
пов’язаних із переходом до економіки з низьким рівнем 
викидів вуглецю. 

Антробус Д. 
(Antrobus D.) [89] 

6 Найефективніше визначення розумного сталого міста - це 
спільнота, яка є ефективною, життєздатною та сталою, і ці 
три елементи йдуть рука об руку. Традиційно вода, газ, 
електрика, транспорт, реагування на надзвичайні ситуації, 
будівлі, лікарні та системи громадського обслуговування 
міста окремо  експлуатуються незалежно один від одного. 
По-справжньому ефективне місто вимагає не тільки того, 
щоб продуктивність кожної системи була оптимізована, але 
й щоб ці системи управлялись інтегрованим способом, щоб 
краще визначати інвестиції та максимізувати їх рівень. 
Ефективне місто також веде спільноту до розвитку, щоб 
стати конкурентоспроможним для талантів, інвестицій та 
робочих місць, стаючи більш доступним. Місто повинно 
працювати, щоб стати приємним місцем для життя, роботи 
та гри. Воно має приваблювати мешканців, мандрівників та 
відвідувачів. Воно має бути соціально інклюзивним, 
створюючи можливості для всіх його мешканців. Воно 
повинне забезпечувати інноваційні, значущі послуги своїм 
мешканцям. Життєздатність відіграє вирішальну роль у 
створенні талантів, на ринку житла та у проведенні 
культурних заходів, які можуть принести незабутній досвід, 
міжнародну увагу та інвестиції в громаду. Стійка спільнота 
- це така, що знижує екологічні наслідки міського життя і 
часто є результатом зусиль, спрямованих на підвищення 
ефективності та життєздатності міста. Міста є найбільшими 
учасниками викидів вуглецю; автостради, громадські 
приміщення та будинки, які ми використовуємо, живуть, 
працюють та грають, виділяють основну частину викидів 
кожного міста. Реалізація ефективних, чистих та сталих 
ініціатив у всіх цих сферах має вирішальне значення для 
мінімізації екологічного впливу міста. 

Aoun-Schneider 
Electric [90] 
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Міста також повинні розглянути інші методи досягнення 
сталості, включаючи ресурсоефективність, відродження 
старіючих районів, забезпечення надійності систем, а 
також включення дизайну та планування в гармонію з їх 
природною екосистемою, на відміну від простого життя в 
них. 

7 Розумне стале місто є таким, в якому структура різних 
міських систем розроблена ясно, просто, чуйно і навіть 
сприятливо за допомогою сучасних технологій і дизайну. 
Громадяни не тільки беруть участь і інформуються у 
взаєминах між їх особистою діяльністю та околицями міста і 
більш широкими міськими екосистемами, але активно 
заохочуються до того, щоб бачити саме місто як щось, що 
вони можуть колективно налаштовувати, щоб воно було 
ефективним, інтерактивним, адаптивним і гнучким, на 
відміну від негнучких, монофункціональних і монолітних 
структур багатьох міст 20-го століття. 

ARUP [92, 93, 94] 

8 Місто, яке стратегічно використовує дані, інформаційні та 
комунікаційні технології для того, щоб: 
• надавати громадянам більш ефективні, нові або 
покращені послуги; 
• відслідковувати прогрес уряду щодо результатів політики, 
включаючи досягнення цілей пом’якшення та адаптації 
кліматичних змін; 
• керувати та оптимізувати існуючу інфраструктуру, а 
також планувати нову, більш ефективну; 
• зменшити організаційні затрати та використовувати нові 
рівні міжсекторального співробітництва, забезпечити 
інноваційні бізнес-моделі для надання послуг для  
державного та приватного секторів. 

Arup, Accenture, 
Horizon, 
University of 
Nottingham [92, 
93, 94] 

9 Розумні міські установи включають: 
(1) Управління енергетичною політикою, 
(2) управління охороною здоров’я, 
(3) управління фінансовою політикою, 
(4) віддалений моніторинг, 
(5) управління скаргами, 
(6) інтелектуальні будівлі, 
(7) Системи безпеки на основі ІКТ, 
(8) Бази даних для керування конфігурацією ІТ. 

Асімакопоулоу Е., 
Бессіс Н. 
(Asimakopoulou E., 
Bessis N.) [95, 96] 

10 Тип міста, який використовує нові технології, щоб зробити 
їх більш доступними, функціональними, 
конкурентоспроможними та сучасними, сприяння 
інноваціям та управління знаннями, об’єднавши шість 

Азкуна (Azkuna) 
[97] 
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ключових сфер діяльності: економіку, мобільність, 
навколишнє середовище, люди, якість життя і, нарешті, 
управління. 

11 Особливості інтелектуальних міст пов’язані з 
використанням дискретних майбутніх Інтернет-технологій 
(RFID), вдосконалення системи електронного керування, 
забезпечення умов та середовища для інновацій. 

Баллоон П., 
Ґлідден Й., 
Кранас П., 
Меничтас А., 
Рустон С., Ван 
дер Ґрааф С. 
(Balloon P., 
Glidden J., Kranas 
P., Menychtas A., 
Ruston S., Van der 
Graaf S.) [99] 

12 Основою розумного сталого міста, ми визначаємо таке 
місто, в якому ІКТ об’єднується з традиційною 
інфраструктурою, координується та інтегрується з 
використанням нових цифрових технологій. 

Батті та ін. (Batty 
et al.) [104] 

13 Розумне, стале місто - це таке місто, що використовує 
інформаційно-комунікаційні технології для створення 
інфраструктури та послуг (управління, освіти, охорони 
здоров’я, громадської безпеки, нерухомості, транспорту та 
комунальних послуг) більш обізнаними, інтерактивними 
та ефективними. 

Беліссент 
(Belissent) [105] 

14 Міські жителі повинні мати смартфони, які надають 
розширені можливості для підключення до Інтернету, 
визначення місця розташування користувача, а також 
забезпечення доступу до соціальних платформ. 

Беноурет К., 
Рамалінґам Р.В., 
Чарои Ф. 
(Benouret K., 
Ramalingam R.V., 
Charoy F.) [109] 

15 Місто має великі можливості та забезпечує набір послуг, а 
також офісні та житлові будівлі, управління природними 
ресурсами, транспортування, охорону здоров’я та безпеку, 
поводження з відходами, освіту та культуру, державне 
управління та послуги. Однією з важливих характеристик, 
що відрізняє розумне місто, є спосіб, у який воно постачає 
послуги за допомогою передових технологій: інтеграція 
ряду інновацій, включаючи зв’язок між машинами та 
комп’ютерами, що підтримуються телематикою, 
сенсорами, технологіями інтелектуальної мережі для 
кращого споживання енергії, виробництва та доставки 
товарів, інтелектуальне програмне забезпечення та 
послуги, а також високошвидкісні комунікаційні 
технології, які служать основною мережею для всіх 
пов’язаних із містом, громадян та бізнес-служб. 

Бертон та ін. 
Аццентуре 
(Berton et al. 
Accenture) [111] 
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16 Визначення сталого розвитку включає п’ять категорій. 

Основні потреби: доступ до безпечної води, достатнього 
житлового простору, адекватної охорони здоров’я та 
освіти є основними пріоритетами міського населення. 
Ефективність ресурсів: ефективність міста в таких сферах, 
як використання води та енергії, ефективна утилізація 
відходів безпосередньо співвідноситься з якістю життя 
громадян міста. Екологічна чистота: обмеження впливу 
шкідливих забруднюючих речовин є основою для 
життєздатності міста. Вбудоване середовище: рівний 
доступ до зеленого простору, громадського транспорту та 
щільні, ефективні будівлі роблять громади більш 
доступними та ефективними. Зобов’язання щодо 
майбутнього сталого розвитку: зростання кількості 
працівників та рівень фінансових ресурсів, спрямованих 
на забезпечення сталості, свідчить про те, наскільки 
вирішальними для уряду муніципалітету є впровадження 
національної та місцевої політики та стандартів. 

Боутон та ін. 
(Bouton et al.) 
[118] 

17 Розвинена міська зона, яка створює стійкий економічний 
розвиток і високу якість життя, відзначається в декількох 
ключових областях: економіка, мобільність, охорона 
навколишнього середовища, люди, що живуть, і уряд. 
Високий рівень кваліфікації в цих ключових галузях може 
бути досягнутий завдяки сильному людському капіталу, 
соціальному капіталу та / або інфраструктурі ІКТ. 

Business 
Dictionary [424] 

18 
 

Урбанізація, швидке зростання населення та дефіцит 
ресурсів ставлять нову напругу у міських системах. Як міста 
можуть сприяти економічному зростанню, одночасно 
покращуючи умови навколишнього середовища та соціальні 
умови? Що вони повинні робити, щоб підвищити якість 
обслуговування, незважаючи на обмежені ресурси та 
постійно зростаючий попит? Як вони можуть працювати 
більш ефективно в державному секторі, і з приватними та 
третіми секторами, щоб трансформувати результати? 
Розумна технологія допомагає міським адміністраціям 
залучати громадську інформацію та створювати не просто 
розумніші, а більш стійкі міста. 

Цапґеміні 
(Capgemini) [122] 

19 Розумне місто - це місто, яке використовує інфраструктура 
ІКТ шляхом відстеження, передачі та використання 
інформації для забезпечення обміну інформацією та 
співпраці з службами, подальшого покращення стандартів 
та засобів до існування громадян, їхнього життя, 

China 
Communication 
Standards 
Association [161] 
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підвищення ефективності роботи міського господарства та 
підвищення рівня державних служб, якості економічного 
розвитку та конкурентоспроможності галузі, а також 
здійснення наукового та сталого розвитку міста. 

20 Розумне місто - це місто, що добре функціонує в шести 
напрямах (інтелектуальна економіка, розумні люди, 
інтелектуальне управління, розумна мобільність, 
інтелектуальне середовище, розумне життя), що 
побудовані за розумним поєднанням установ та діяльності 
самостійних, незалежних і обізнаних громадян. 

Чоурабі та ін. 
(Chourabi et al.) 
[131, 132] 

21 «Розумні» сталі міста використовують ІКТ для того, щоб 
бути більш інтелектуальними та ефективними у 
використанні ресурсів, що призводить до економії коштів і 
енергії, поліпшення якості надання послуг та якості життя, 
а також зменшення впливу на навколишнє середовище. 

Цоген (Cohen) 
[138] 

22 Смарт - це комбінація спільного лідерства, політики та 
законодавства, розуміння споживачів, управління 
бюджетом та продуктивністю, орієнтація на послуги та 
технології. 

Цолцлоуг-
Цапґеміні 
(Colclough-
Capgemini) [140] 

23 Розумне місто - це привітне, всеохоплююче, відкрите 
місто. Будучи безпосередньо з громадянами, з чіткою 
підзвітністю, чесністю, справедливими та чесними 
заходами прогресу, міста стають розумнішими. 

Comstock-World 
Bank Blogs [142] 

24 Багато міст вивчають концепцію Розумне місто або 
Інтелектуальне співтовариство, щоб підвищити 
ефективність, оптимізувати використання обмежених 
ресурсів та стати кращими місцями для життя та бізнесу. 
Вони розгортають нові інформаційно-комунікаційні 
технології для посилення соціальних та ділових послуг у 
різних секторах та створення інтелектуальної цифрової 
нервової системи міста, яка підтримує міські операції. 
Включивши інформаційні та комунікаційні технології та 
стратегічне використання величезної кількості даних, які 
вони генерують, розумні міста можуть зробити будівлі 
більш ефективними, зменшити споживання енергії та 
вироблення відходів, а також краще використовувати 
поновлювані джерела енергії. Вони можуть розумно 
керувати трафіком, стежити за розвитком інфраструктури, 
забезпечити кращу комунікаційну інфраструктуру, 
набагато ефективніше надавати послуги та забезпечити 
доступ громадян до уряду. 

Црарен та ін. 
(Craren et al.) 
[147] 
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25 Створення реального зрушення у співвідношенні сили між 

використанням інформаційних технологій, діловими 
колами, урядом, громадами та простими людьми, які 
живуть у містах. 

Deakin-European 
Commission 
(2014) [160] 

26 Замість того, щоб прагнути до фізичного зростання, успіх 
міста сьогодні слід оцінювати у наступному: наскільки 
мудро воно використовує енергію, воду та інші ресурси, 
наскільки добре воно підтримує високу якість життя для 
своїх людей і наскільки розумно воно є в побудові 
процвітання на стійкому фундаменті. Коротше кажучи, 
міста повинні стати набагато розумнішими щодо того, як 
вони використовують існуючі потужності та ресурси. 

Діхон (Dixon) 
[168] 

27 Майбутнє, де чиста, ефективна та децентралізована 
енергія буде потужною розумною мережею електроенергії, 
яка ефективно забезпечить енергією мільйони будинків; 
світ, який не страждає від дефіциту води, де відходи 
розглядаються як ресурс; де мобілізація громадян та 
потреби в медичному обслуговуванні забезпечуються 
ефективними і всеосяжними системами; і де вони можуть 
жити в стійких містах з зеленими просторами, чистим 
повітрям і високою якістю життя. 

Дунлоп (Dunlop) 
[170] 

28 Дуже важливо для міст необхідність поглиблення знань 
про міські проблеми, які ми досліджуємо. Це стосується 
посадових осіб та політиків, які визначають курс розвитку 
підприємств, які інвестують у благополуччя міста, та 
громадян, які будують своє життя в тисячах міських 
кварталів по всьому світу, багатих або бідних, 
мальовничих чи прозаїчних. 

Ernst & Young 
[246] 

29 Розумні міста слід розглядати як системи людей, які 
взаємодіють та використовують потоки енергії, матеріалів, 
послуг та фінансів для стимулювання сталого економічного 
розвитку, стійкості та високої якості життя; ці потоки та 
взаємодії стають розумними через стратегічне використання 
інформаційно-комунікаційної інфраструктури та послуг у 
процесі прозорого міського планування та управління, яке 
відповідає соціальним та економічним потребам суспільства. 

European 
Commission [411] 

30 Розумні, сталі міста поєднують різні технології, щоб 
зменшити їх вплив на навколишнє середовище і 
пропонувати людям краще життя. Однак це не є технічною 
проблемою. Організаційна зміна урядів - і навіть 
суспільства в цілому - так само важлива. Таким чином, 

European 
Commission [411] 
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створення міста розумним є дуже багатогалузевим 
завданням, що об’єднує міських посадовців, 
постачальників інновацій, національних та європейських 
політиків, науковців та суспільство. 

31 Розумні міста слід розглядати як системи людей, які 
взаємодіють та використовують потоки енергії, матеріалів, 
послуг та фінансів для стимулювання сталого економічного 
розвитку, стійкості та високої якості життя; ці потоки та 
взаємодії стають розумними через стратегічне використання 
інформаційно-комунікаційної інфраструктури та послуг у 
процесі прозорого міського планування та управління, яке 
відповідає соціальним та економічним потребам суспільства. 

European 
Innovation 
Partnership on 
Smart Cities and 
Communities 
[174] 

32 Розумне стале місто в основному базується на 
інформаційних та комунікаційних технологіях. Через 
прозорий та повний доступ до інформації, 
широкомасштабну та безпечну передачу інформації, 
ефективне та наукове використання інформації, 
підвищується міська операційна та адміністративна 
ефективність, підвищується рівень міського громадського 
обслуговування, формується міське екологічне коло з 
низьким вмістом вуглецю, і будується нове формування 
міського розвитку. 

FG-SSC-0005 
[485] 

33 Це місто з великою, ефективною та поширеною 
технологічною мережею, що сприяє діалогу між 
громадянами та повсякденними об’єктами. Воно об’єднує 
величезну кількість інформації для генерування інтелекту 
та вдосконалення повсякденного життя. Воно об’єднує 
інновації з навколишнім середовищем, мобільністю та 
якістю життя. Це нове явище, складне і швидко 
змінюється. Технологічні інновації рухаються в декількох 
напрямках (зелені будівлі, розумна мобільність, 
електронне здоров’я, електронне урядування тощо). 

FG-SSC-0014 
[423] 

34 ІКТ охоплює цілий ряд галузей застосування, які 
характеризують рамки інтелектуальних сталих міст. Серед 
іншого, енергетика, будівлі, транспорт та рух, управління 
водою та відходами. 

FG-SSC-0020 
[389] 

35 Розумні міста: інноваційні міські розробки, що впливають 
на використання ІКТ для управління споживанням 
природною енергією на рівні громади та іншими 
технологіями для збалансованого управління навколишнім 
середовищем та комфортного проживання 
 

Fujitsu [187] 
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36 Розумним є місто, що добре функціонує в перспективі у 

шести «розумних» сферах, побудованих на розумному 
поєднанні ресурсів та діяльності самостійних, незалежних 
та обізнаних громадян. 1) Економіка, 2) Мобільність, 
3) Навколишнє середовище, 4) Люди, 5) Життя, 
6) Управління. 

Ґіффінґер та ін. 
(Giffinger et al.) 
[195] 

37 У загальному плані ми можемо визначити розумне місто 
як державну адміністративну службу або орган, який 
постачає (або має намір постачати) комплекс послуг та 
інфраструктури нового покоління на основі 
інформаційних та комунікаційних технологій. Визначення 
служб нового покоління все ж набагато складніше та 
ширше, оскільки системи та сервіси, що надаються 
розумними містами, повинні бути прості у використанні, 
ефективні, чуйні, відкриті та стійкі для навколишнього 
середовища. Концепція розумного міста об’єднує всі 
характеристики, пов’язані з організаційними змінами, 
технологічним, економічним та соціальним розвитком 
сучасного міста. Крім того, розумні послуги міста та 
інфраструктури передбачають особливості залучення та 
взаємодії з громадськістю, яка їх використовує. Інший 
центральний елемент - адаптивний характер послуг, 
систем ІКТ, інфраструктур, будівель, що розуміють 
концепцію розумного міста. Вони визнають свій 
початковий статус за допомогою набору показників і 
адаптують свій статус відповідно до зовнішніх змін, які 
впливають на них. При цьому вони інтелектуально 
адаптуються до зовнішніх змінних та вимог, таким чином 
пропонуючи завжди індивідуальну, більш ефективну та 
адаптивну відповідь. 

Ґонзáлез та ін. 
(González et al.) 
[202] 

38 За даними Deloitte, три рушійні сили  міст - це розумна 
вода, розумна енергетика та розумне сільське 
господарство. Розумна вода все більше розглядається як 
компонент амбітних інтелектуальних міських програм, 
спрямованих на вирішення безлічі проблем, що виникають 
під впливом масової урбанізації. Розумна енергетика - 
гонка за все більшими і більшими джерелами енергії 
призводить до збільшення несанкціонованої розвідки 
нафти та газу - у свою чергу це веде до значних проблем з 
водою та стічними водами. Розумне сільське господарство 
- проблема харчування зростаючого населення світу 
підкреслює системи харчування як у розвинених, так і 
країнах, що розвиваються, і вимагає нових 
сільськогосподарських рішень. 

Гаї (Haji) [215] 
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39 Місто, яке здійснює моніторинг та інтеграцію умов своєї 

інфраструктури, включаючи дороги, мости, тунелі, метро, 
аеропорти, морські порти, комунікації, воду, 
електроенергію, навіть великі будівлі, може краще 
оптимізувати свої ресурси, планувати його профілактичну 
діяльність, а також контролювати аспекти безпеки, 
одночасно максимізуючи послуги своїм мешканцям. 

Галл Р.Е. та ін. 
(Hall R.E. et al.) 
[218] 

40 Місто, яке контролює та інтегрує умови всієї своєї 
критичної інфраструктури, включаючи дороги, мости, 
тунелі, рейкове метро, аеропорти, морські порти, 
комунікації, воду, електроенергію, навіть великі будівлі, 
може краще оптимізувати свої ресурси, планувати її 
профілактичну діяльність та стежити за аспектами 
безпеки, а також максимізувати послуги своїм 
громадянам. 

Галл Р.Е. (Hall 
R.E.) [217] 

41 Стале місто - це місто, в якому його люди та підприємства 
постійно прагнуть удосконалювати свої природні, 
побудовані та культурні умови на місцевих та 
регіональних рівнях, працюючи таким чином, щоб завжди 
підтримувати мету глобального сталого розвитку. 

Гаугтон та ін. 
(Haughton et al.) 
[222] 

42 У більш широкому плані місто можна вважати розумним, 
коли його інвестиції в людський і соціальний капітал та в 
комунікаційну інфраструктуру активно сприяють сталому 
економічному розвитку та високій якості життя, 
включаючи розумний менеджмент природних ресурсів за 
участю уряду 

Hirst-European 
Investment Bank 
[224] 

43 Бачення Hitachi «розумного» сталого міста спрямоване на 
занепокоєння безпекою та зручністю навколишнього 
середовища та способу життя за допомогою координації 
інфраструктури. Розумні сталі міста реалізуються через 
координацію інфраструктури, складаються з двох шарів 
інфраструктури, які підтримують спосіб життя споживачів 
разом із інфраструктурою управління містами, яка зв’язує 
їх разом з використанням ІТ. 

Hitachi [227] 

44 Терміни розумний та інформаційний стали частиною мови 
політики урбанізації, що стосується розумного 
використання ІТ для підвищення продуктивності важливої 
інфраструктури та послуг міста та зменшення споживання 
енергії та викидів CO2 у відповідь на глобальну зміну 
клімату. 
 

Годкінсон С. 
(Hodkinson S.) 
[228] 
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45 ... це території з високими можливостями для навчання та 

інновацій, які вбудовані в життя населення, інститути 
створення знань та цифрову інфраструктуру для 
спілкування. 
 .... і взаємодіють з людьми та людським , а не вважають, 
що ІТ самі можуть автоматично трансформувати та 
вдосконалювати міста. 

Голландс 
(Hollands) [229] 

46 Місто може бути визначене розумним, коли систематичні 
інформаційно-комунікаційні технології та 
ресурсозберігаючі технології використовуються для 
роботи в напрямку розумного суспільства, щоб зменшити 
споживання ресурсів, постійно підвищувати якість життя 
громадян та підвищити конкурентоспроможність місцевої 
економіки, - отже, поліпшити стійкість міста. Принаймні 
враховуються такі сфери: енергетика, мобільність, міське 
планування та управління. Елементарною 
характеристикою розумного міста є інтеграція і взаємодія 
цих областей, з метою реалізації цільових екологічних і 
соціальних аспектів міського суспільства і спільного 
підходу. 

Homeier-City of 
Vienna [231] 

47 Розумне місто пропонує своїм мешканцям максимальну 
якість життя при мінімальному використанню ресурсів 
завдяки інтелектуальному поєднанню різних систем 
інфраструктури (транспорту, енергетики тощо) на різних 
рівнях, таких як будівлі, райони, квартали та міста. 
Інтелектуальне у цьому контексті не означає автоматично 
ІТ. За подібними характеристиками, пасивні або 
саморегулюючі механізми краще, ніж активні регульовані 
системи. 

Horbaty-Energie 
Schweiz [232] 

48 Концепція розумного міста включає цифрове та бездротове 
місто. У двох словах, розумне місто описує інтегроване 
управління інформацією, що створює цінність, застосовуючи 
передові технології для пошуку, доступу, передачі та обробки 
інформації. Розумне місто охоплює електронний дім, 
електронний офіс, електронне державне управління, 
електронне здоров’я, електронне навчання та електронну 
передачу даних. 

Гуавеі (Huawei) 
[233] 

49 Розумне стале місто визначено як місто знання , цифрове 
та кібер або еко, що представляє концепцію, відкриту 
різноманітним інтерпретаціям, в залежності від цілей, 

Гванґ та ін. 
(Hwang et al.) 
[234] 
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визначених планами Розумним сталого міста. Ми можемо 
посилатися на Smart Sustainable City як на вдосконалення 
сучасного міста функціонально, структурно, 
використовуючи ІКТ як інфраструктуру. 
Розглядаючи свої функції та цілі, Smart Sustainable City, 
можливо, може бути визначено як місто, яке стратегічно 
використовує багато розумних факторів, таких як 
інформаційні та комунікаційні технології, для збільшення 
сталого розвитку міста та зміцнення функцій міста, 
одночасно гарантуючи щастя громадян і благополуччя. 

50 Привабливість міста безпосередньо пов’язана з його 
здатністю пропонувати основні послуги, що підтримують 
можливості зростання, створювати економічну цінність та 
створювати конкурентні відмінності. Потенційні жителі, як 
комерційної, так і житлової спрямованості, є 
дискримінаційною частиною, і вони шукають міста, які 
працюють ефективно та цілеспрямовано. Вони шукають 
розумніші міста. Зокрема, ми бачимо, що найбільш розвинені 
міста зосереджені на трьох аспектах: 
• Використання інформації для прийняття кращих рішень. 
• Активне прогнозування та вирішення проблем . 
• Координація ресурсів для більш ефективного 
функціонування. Міста, які думають про перспективи, не 
чекають кращих економічних часів, щоб вжити заходів. 
Вони зосереджені на тому, щоб залишатися 
конкурентоспроможними, максимізувати наявні ресурси та 
закласти основи трансформації. Вони переосмислюють, що 
означає бути розумним містом. 

IBM [239] 

51 Розумне місто використовує технології для перетворення 
своїх основних систем та оптимізації кінцевих ресурсів. 
На найвищому рівні розумнішим містом є система, 
заснована на знаннях, яка забезпечує зацікавленим 
сторонам доступ до інформації в режимі реального часу, а 
також дозволяє особам, які приймають рішення активно 
управляти підсистемами міста. Ефективне управління 
інформацією є основою цієї можливості, а інтеграція та 
аналітика є ключовими можливостями. 

IBM [237] 

52 Інфраструктура, операції та люди. Що формує місто? 
Відповідь, звичайно, всі три складових. Місто є 
взаємопов’язаною системою. Триває динамічна робота, з 
прогресом, як його шаблоном. Місто, яке спирається на 
сильну підтримку, щоб стати розумнішим містом для всіх. 

IBM [238] 



508 

Продовження табл. А.1 

№ Визначення Джерело 
53 IBM визначає більш розумне місто як оптимальне 

використання всієї взаємопов’язаної інформації, доступної 
сьогодні для кращого розуміння та управління своїми 
операціями та оптимізації використання обмежених 
ресурсів. 

IBM Smarter City 
Assessment Tool 
[236] 

54 Міста повинні диференціювати себе, щоб залучати 
інвестиційні та продуктивні ресурси, а це пов’язано з 
обмеженими фінансовими ресурсами, швидко зростаючим 
населенням та старіючою інфраструктурою, - це 
заохочення інвестицій у інтелектуальні та сталі рішення 
міста. Розумні, стійкі міські рішення використовують ІКТ 
не лише для більш високого рівня надання якісних послуг 
громадянам, але й для зміни поведінки державних 
службовців, підприємств міста та мешканців, щоб міста 
могли розвиватися більш стійко. 

IDC [413] 

55 Існує три основні функції, які, як очікується, повинні 
містити ICT Smart Town. 
ІКТ використовувати як у звичайні часи, так і в часи 
катастроф. 
ІКТ використовується для сприяння самодостатнього 
розвитку міста в звичайні часи, в той час як вони 
працюють для попередження та ліквідації наслідків 
стихійних лих під час катастрофи. 
 
Користувачі, головним чином місцеві громадяни, можуть 
брати участь у громаді Смарт, використовуючи систему 
ІКТ через зручні та доступні інтерфейси, такі як мобільні 
телефони та телевізори. 
Нові послуги, отримані внаслідок використання великих 
даних, включаючи державні (публічні) дані, дані 
приватного сектору та дані в режимі реального часу, 
зібрані через датчики. 

Japan Ministry of 
Internal Affairs 
and 
Communications 
[150] 

56 Основна особливість сталого міста може бути 
охарактеризована як сприяння економічному 
використанню ресурсів за рахунок технологічних та 
екологічних покращень, спрямованих на економічний 
розвиток, формування багатства, соціальний прогрес та 
екологічну безпеку, збереження балансу між ресурсами, 
навколишнє середовище, актуальну інформацію, 
поєднання показників внутрішньо-зовнішньої міської 
системи, задовольняючи майбутні потреби міста на основі 
правильної оцінки та задоволення поточних потреб 
містобудування. 

Їнґжу (Jingzhu) 



509 

Продовження табл. А.1 

№ Визначення Джерело 
57 Бачення IBM для більш розумного міста використовує 

технологію, спрямовану на підтримку міст на шляху 
вперед, щоб вони могли досягти таких цілей: 
- Висока якість життя для своїх громадян та відвідувачів; 
- Добре кероване місто, що працює над створенням 
оптимального міського середовища для своїх громадян, 
відвідувачів та галузей промисловості, зосереджуючи 
увагу на міському проекті управління енергією та 
водопостачанням, а також  на ефективній та простій у 
користуванні транспортній системі. Ці міста мають більш 
ефективні та надійні міські служби, які дозволяють 
спростити та інтегрований доступ до послуг. 
- Здорове і безпечне місто спрямоване на охорону 
здоров’я, безпеку мешканців та відвідувачів шляхом 
впровадження інновацій у місцевих мережах охорони 
здоров’я, управління та профілактики хвороб, соціальних 
послуг, безпеки продуктів харчування, громадської 
безпеки та охорони особистої інформації. 
- Стале місто реалізує конкретні заходи щодо забезпечення 
сталості через, наприклад, зменшення споживання енергії, 
води та скорочення викидів СО2. Можливі заходи, які 
можуть зробити місто сталим, включають принципи 
міського планування для змішаного землекористування, 
архітектури та принципів побудови будівель, а також 
способи використання дощової води замість очищеної 
води. 
- Місто з належним керівництвом прагне підвищити якість 
та ефективність міських послуг. Він визначає прозорість і 
підзвітність на всіх рівнях уряду. Вона забезпечує засоби 
слухання, розуміння та реагування на потреби своїх 
громадян та бізнесу.прагне підвищити якість та 
ефективність міських послуг. Він визначає прозорість і 
підзвітність на всіх рівнях уряду. Вона забезпечує засоби 
слухання, розуміння та реагування на потреби своїх 
громадян та бізнесу. 
- Місто, яке об’єднує культуру та події, залучає 
відвідувачів та зацікавлює громадян за допомогою 
інвестицій в мистецтво, культуру та туризм. Ці інвестиції є 
чудовим способом привернути увагу до міста та способу 
заснувати місто як місце розташування світового класу, на 
якому живуть. 
 

Kehoe-IBM [267] 
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58 - Місто, орієнтоване на своїх громадян, прагне 

задовольнити їхні потреби, надаючи інформацію та доступ 
до міських послуг зручним та зручним способом. Коли 
справа правильно, громадяни та міська влада можуть 
отримати користь. Цей механізм надає громадянам доступ 
до інформації та послуг, коли це необхідно, і надає місту 
можливість ознайомити важливу інформацію та своєчасно 
отримувати інформацію від своїх громадян. 

Kehoe-IBM [267] 

59 Розвиток і розвиток бізнесу, побудова міської економіки: 
- Місто цифрових інновацій зосереджує увагу на 
використанні стратегічних інвестицій у зв’язок та 
комунікації (наприклад, бездротовий широкосмуговий 
зв’язок або через трансляцію, або через точку доступу). 
Таке місто приваблює найсучасніші підприємства в 
промислових і високотехнологічних галузях і нарощує 
людський та інтелектуальний капітал. 
- Місто торгівлі позиціонує себе як місцевий, регіональний 
або національний центр торгівлі та економічного розвитку. 
Він створює місцеві знання у конкретній галузі та 
інфраструктурі та сервісах для підтримки постійного 
зростання та збереження конкурентоспроможності. 
- Місто, яке залучає та підтримує кваліфікованих 
працівників, сприяє тому, що воно є бажаним місцем, щоб 
залишатись в ньому. 
Ця спроможність підтримувати кваліфікованих 
працівників здійснюється завдяки передбаченню та 
адаптації змін у бізнес-потребах, навичках, місцевому 
населенні та демографії для надання економічних 
можливостей. 
- Місто з розумним рухом ідентифікує і активно управляє 
заторами. Такий результат досягається завдяки 
економічному та ефективному впровадженню різних форм 
транспорту (таких як дорожній, повітряний, залізничний 
та автобусний). 

Kehoe-IBM [267] 

60 П’ять успішних факторів для розумного міста: 
(1) широкосмугове підключення, 
(2) розумна робоча сила, 
(3) цифрове включення 
(4) інновації, 
(5) маркетинг, 
(6) захист. 
 

Крамерс А., 
Гойер М., 
Ловегаґен Н., 
Ванґел Й. 
(Kramers A., 
Hojer M., 
Lovehagen N., 
Wangel J.) [283] 
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61 Концепція Amsterdam Smart City використовує інноваційні 

технології та готовність змінювати поведінку, пов’язану з 
споживанням енергії, для вирішення цілей збереження 
клімату. Концепція є універсальним підходом для 
розробки сталої, економічно життєздатної програми, яка 
зменшить викиди вуглецю в місті. 

Лее та ін. (Lee et 

al.) [294] 

62 Розумні міста мають включати наступні пункти: 
(1) Відкритість у містах: надання візуально доступної 
інформації, послуг для залучення громадськості. 
(2) Інновації в сфері послуг: використання ІКТ для 
стимулювання розвитку у сфері охорони здоров’я, 
соціального забезпечення, освіти, транспорту, тощо. 
(3) Формування партнерства: партнерство для побудови 
ефективних інтелектуальних міст (центральна влада, 
державна влада, приватні органи, залучення неурядових 
організацій), пряма та непряма участь, розвиток за 
контрактом / аутсорсинг. 
(4) Розумна міська інтеграція: розумний сервісний доступ 
на декількох платформах пристроїв, форування службової 
інформації на основі програм. 
(5) Інтелектуальне управління містом: інтелектуальні 
міські команди, що беруть участь у розробці стратегії, 
політики та інфраструктури, а також включають 
оцінювання ефективності та канали зворотного зв’язку на 
базі ІКТ. 

Лее Й.Г.,  
Ганцоцк М.Ґ., 
Гу М. (Lee J.H.,  
Hancock M.G., Hu 
M.) [293] 

63 Основна концепція ініціативи Smart Cities може бути 
виражена таким чином: ініціатива Smart Cities спрямована на 
покращення ефективності міст шляхом використання даних, 
інформації та інформаційних технологій для надання більш 
ефективних послуг громадянам для моніторингу та 
оптимізації існуючої інфраструктури, для посилення 
співпраці між економічними суб’єктами а також заохочувати 
інноваційні бізнес-моделі як у державному, так і в 
приватному секторах . 

Ллацуна М.Л.М., 
Ллінас Й.Ц., 
Фріґола Й.М. 
(Llacuna M.L.M., 
Llinas J.C., Frigola 
J.M.) [299] 

64 Термін розумне місто використовується не окремо, а тільки  з 
посиланням на різні аспекти, які варіюються від ІКТ-районів 
до розумних мешканців з точки зору рівня освіти. Крім того, 
цей термін часто належить до відносин між міською владою 
та громадянами (наприклад, добре управління або 
інтелектуальне управління). Часто існує посилання на 
використання сучасних технологій у повсякденному 
міському житті, що включає в себе інноваційні транспортні 
системи, інфраструктуру та логістику, а також зелені та 
ефективні енергетичні системи. Додаткові фактори, що 

Ломбарді 
(Lombardi) [304] 
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пов’язані з міським життям у Smart City, включають охорону 
/ безпеку, культурну спадщину. На закінчення, огляд 
літератури показує наступні основні моменти (або групи 
аспектів): інтелектуальне управління (пов’язане з участю у 
ньому); розумний людський капітал (пов’язаний з людьми); 
розумне середовище (пов’язане з природними ресурсами); 
розумне життя (пов’язана з якістю життя) та інтелектуальна 
економіка (пов’язана з конкурентоспроможністю). 

65 Розумне місто - це місто, яке відповідає своїм завданням 
завдяки стратегічному застосуванню мережі та послуг у 
сфері ІКТ, щоб надавати послуги громадянам або керувати 
своєю інфраструктурою. 
Стале місто - місто, яке відповідає потребам сучасності, не 
посягаючи на здатність майбутніх поколінь задовольнити 
свої власні потреби. 

Ловегаґен-
Еріцссон 
(Lovehagen-
Ericsson) [307] 

66 Урбанізована територія, на якій багато державних та 
приватних секторів співпрацюють для досягнення стійких 
результатів шляхом аналізу контекстної інформації, що 
обмінюється між ними. Сектор може включати лікарні, 
служби швидкої допомоги або фінансування тощо. 
Взаємодія між галузевими та міжсекторальними 
інформаційними потоками призводить до більш 
ресурсомістких міст, які забезпечують більш сталі послуги 
громадян та більше передачі інформації між секторами. 

Маіо (Maio) [310] 

67 Еко-місто визначається як місто, в якому громадяни, 
бізнес та уряд стало працюють, живуть та взаємодіють 
через надання комплексних продуктів та послуг з низьким 
вмістом вуглецю. Метою даного проекту є побудова нової 
індустріальної спільноти для максимізації добробуту 
людей та мінімізації викидів вуглецю. Вищезгадане 
бачення може бути досягнуто за рахунок інтеграції 
технологій в інфраструктуру водопостачання, 
водовідведення, транспорту та безпеки, одночасно з 
вжиттям заходів щодо максимального використання 
відновлюваних джерел постачання електроенергії, 
мінімальної втрати природних ресурсів тощо. 

Манесар 
(Manesar) [312] 

68 Мобільні міські компактні, різноманітні, зручні та 
привабливі міста - це не розкіш. Міська Наукова Ініціатива 
в медіа-лабораторії MIT досліджує технології, які 
допомагають розвивати міста, що сприяють створенню 
бажаних функцій для міста, таких як спільні 
електромобілі, адаптивні середовища для життя та гнучкі 
робочі простори. Нашою метою є розробка міських 
осередків, які є достатньо компактними, щоб бути в змозі 

Massachusetts 
Institute of 
Technology [78] 



513 

Продовження табл. А.1 

№ Визначення Джерело 
сприяти випадковій взаємодії, не жертвуючи приєднанням 
до великого міського середовища. Ці осередки повинні 
бути достатньо автономними і забезпечувати стійкість, 
послідовну функціональність та елегантний міський 
дизайн. Найголовніше, стільникове місто має бути дуже 
адаптивним, щоб воно могло динамічно реагувати на 
зміни у структурі своєї економічної та соціальної 
діяльності. 

69 Ми віримо, що місто буде розумним, коли інвестиції в 
людський та соціальний капітал та традиційну 
(транспортну) та сучасну (ІКТ) комунікаційну 
інфраструктуру забезпечують стійке економічне зростання 
та високу якість життя, а також мудре управління 
природними ресурсами шляхом участі в управлінні 

Меійер та ін. 
(Meijer et al.) 
[330] 

70 Ключовий аспект розумних міст - це план ефективного 
управління комунальними мережами, який забезпечується 
технологіями, що включають в себе інтелектуальне 
вимірювання споживання електроенергії, води та газу в 
житловому секторі. 

Монедеро Д.Р., 
Бартолі А., 
Гернандез-
Саеррано Й., 
Форне Й., 
Соряно М. 
(Monedero D.R., 
Bartoli A., 
Hernandez-
Saerrano J., 
Forne J., 
Soriano M.) [334] 

71 Ми кажемо, що стале місто є таким, в якому громада 
погодила низку принципів стійкості, і далі погодилася 
продовжувати їхнє досягнення. Ці принципи повинні 
забезпечувати громадянам гарну якість життяа, доступну 
освіту, охорону здоров’я, житло та транспорт. 

Мунєр (Munier) 
[337] 

72 Відстеження розвитку слова smart в контексті Smart 
Sustainable City може сприяти розумінню тлумачення 
терміну розумний. У маркетингу, розумність оцінюється з 
точки зору користувача. Через необхідність звернутися до 
більшої кількості членів громади, розумний підходить 
краще, ніж більш елітарний термін інтелектуальний. 
Розумний є більш вживаним, ніж інтелектуальний, який 
обмежується швидким розумом і реагуванням на ситуацію. 
Smart Sustainable City зобов’язане адаптуватися до потреб 
користувача та надавати індивідуальні інтерфейси. 

Нам та ін. (Nam 
et al.) [342] 
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73 Розумні міста спрямовані на: 

вирішення проблем урбанізації, сприянню економічному 
зростанню, посиленню технологічного прогресу за 
допомогою ІКТ, екологічну стійкість. 

Напгаде М., 
Ґурудутг Б., 
Гаррісон Ц., 
Юрій П., 
Морріс Р. 
(Naphade M., 
Guruduth B., 
Harrison C., 
Jurij P., Morris R.) 
[343] 

74 Концепція Розумного міста як засобу підвищення якості 
життя громадян набуває все більшого значення в порядку 
денному політиків. 
Головними складовими розумного міста є: 
(1) Використання ІКТ для забезпечення енергії, 
підвищення рівня підприємництва та забезпечення обміну 
інформацією щодо споживання між постачальниками та 
користувачами з метою зменшення витрат та підвищення 
надійності та прозорості систем енергопостачання. 
(2) Громадське освітлення, природні ресурси та 
управління водними ресурсами. 
(3) Управління відходами: використання нововведень для 
управління людьми, підприємствами та міськими 
службами. Це включає в себе видалення сміття, його 
переробку та відновлення. 
(4) Навколишнє середовище: технологія, що 
використовується для управління ресурсами 
навколишнього середовища та пов’язаною з ними 
інфраструктурою Це зроблено з метою покращення 
сталого розвитку. 
(5) Транспорт: використання сталого громадського 
транспорту на основі екологічно чистого палива та 
інноваційних силових установок. 
(6) Охорона здоров’я: застосування ІКТ та віддалена 
допомога для запобігання та діагностики захворювань. 
Покращений доступ до систем охорони здоров’я. 
(7) Громадська безпека: використання ІКТ для надання 
допомоги в питаннях безпеки, таких як пожежа. ІКТ також 
можуть допомогти управлінню поліції. 
(8) Освіта та культура: використання ІКТ щодо створення 
можливостей для студентів та викладачів, сприяння 

Неіротті П., Де 
Марцо А., 
Цаґляно А.Ц., 
Манґано Ґ., 
Сцоррано Ф. 
(Neirotti P., De 
Marco A., 
Cagliano A.C., 
Mangano G., 
Scorrano F.) [345] 
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культурним подіям, управління туризмом та гостинністю. 
(9) Державне адміністрування та управління: сприяння 
оцифрованому державному управлінню, електронним 
виборчим бюлетеням та прозорості діяльності уряду на 
основі ІКТ для посилення розширення прав і можливостей 
жителів та залучення їх до управління. 

75 Місто прагне зробити себе розумнішим (більш 
ефективним, стійким, рівноправним і живим). 

Нфука Е.Н., 
Русу Л. 
(Nfuka E.N., 
Rusu L.) [351] 

76 Три складові розумного міста: 
людські та суспільні відносини, що з’єднують 
інтелектуальний капітал, природне багатство та 
управління їх регіональним розвитком. 

Нїкамп, 
Ломбарді П., 
Ґіордано С., 
Цараґлуі А., Дел 
Бо Ц., Деакін М. 
(Njikamp, 
Lombardi P., 
Giordano S., 
Caraglui A., Del 
Bo C., Deakin M.) 
[353] 

77 Одним із проявів бачення  Oracle iGovernment є рішення 
Oracle для розумних міст, які будуть спрямовані на 
постійне зростання потреби в забезпеченні бізнесу та 
громадян прозорою, ефективною та інтелектуальною 
взаємодію з місцевими органами влади / адміністрацією - 
через будь-який канал зв’язку - з будь-яких цілей - від 
інформації щодо запитів та вступу до державної програми, 
до інформування про інциденти або планування перевірок. 
Розробка, впровадження та вдосконалення такої 
багатоканальної, єдиної платформи контакту для всіх 
державних організацій створює основу для цілого ряду 
додаткових можливостей, пов’язаних з відкриттям та 
веденням бізнесу, громадським інтересом та знаннями  
громадян. Поліпшення управління цивільними 
непередбачуваними ситуаціями та планування 
надзвичайних ситуацій. 

Oracle [356] 

78 Об’єднує три складові: економіку, навколишнє 
середовище та соціальної справедливість в єдину картину. 
Ми працюємо над тим, щоб озброїтися більш сталим 
майбутнім - кращим способом взаємодії людей, будинків, 

Ott-HBR Blog 
Network [357] 
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робочих місць та місць – таких як райони та області, що 
охоплені метро, з великим вибором транспорту. Чесно 
кажучи, це дуже складне завдання. 

79 Розумне місто взагалі розуміється як місто, здатне 
приєднатись до конкурентоспроможності та сталого 
розвитку, шляхом інтеграції різних аспектів розвитку та 
інфраструктурних інвестицій, здатних підтримувати 
економіку, а також якість життя громад, більш ретельне 
управління природними ресурсами, більшу прозорість та 
участь у процесі прийняття рішень. 

Папа Р. (Papa R.) 
[361] 

80 Ініціатива IBM Smarter Cities:  
(a) є довгостроковим процесом, спрямованим на 
трансформацію міських технологій та, у свою чергу, 
допомагає містам досягти свого стратегічного бачення; 
(б) визнає, що потреби та прагнення кожного міста можуть 
бути дуже різними; 
(в) вимагає партнерства (для багатьох клієнтів та інших 
партнерів) для досягнення бажаних масштабних 
трансформацій; 
(г) базується в значній мірі на аспектах глобальної 
стратегії IBM Smarter Planet, в якій існує безліч додатків 
(системи інтелектуальної освіти, хмарних обчислень, 
оцінки ризиків, платформи для обміну ідеями та ін.) . 

Пароутіс С., 
Беннетт 
Герацлеоус Л. 
(Paroutis S., 
Bennett 
Heracleous L.) 
[364] 

81 Оскільки країни прагнуть відновити свою старіючу 
інфраструктуру та одночасно взяти на себе завдання 
глобальної зміни клімату, Патель стверджує, що 
використання ресурсів повинне бути в центрі їхнього 
мислення. Ми також повинні розглянути фундаментальну 
перспективу при вивченні наявної енергії при побудові та 
експлуатації інфраструктури. За його словами, ми будемо 
створювати міста, які можуть процвітати протягом 
найближчих поколінь, лише якщо ми використовуватимемо 
менше ресурсів для побудови та управління нашими 
інфраструктурами. Ми можемо тільки будувати таким чином, 
він пропонує, щоб ми інтегрували ІТ в фізичну 
інфраструктуру, щоб забезпечити ресурси - енергію, воду, 
відходи та інше - у масштабах міста. 

Пател, Гевлетт 
Пацкард (Patel, 
Hewlett Packard) 
[371] 

82 Еко-міста зосереджені на: (1) підприємництвах, (2) 
навколишньому середовищі, (3) сталому міському 
розвитку. 

Рапопорт Е. 
(Rapoport E) [379] 

83 Тема еко міст не є самостійною, але розташована в 
складному масиві відповідних варіантів сталого розвитку, 

Roseland [391] 
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сталого міського розвитку, стійких спільнот, 
біорегіоналізму, економічного розвитку громади, 
відповідних технологій, соціальної екології та зеленого 
руху. 

84 Міста - це складна та динамічна система. Згідно з SAP, 
існує вісім фундаментальних факторів, які визначають, що 
відрізняє стійке місто: 
1. Інтелектуальна економіка - довготривале процвітання, 
інновації, підприємці та моделі соціального бізнесу. 
2. Правильне управління - висока продуктивність. 
3. Відкрите суспільство. 4. Стійкість і стійкість - чисте та 
зелене місто. 5. Глобальна привабливість. 6. Людський і 
соціальний капітал. 7. Фінансова експертиза світового 
рівня. 8. Відмінна інфраструктура - фізична та м’яка 
інфраструктура (технологія, дослідження та знання). 

SAP [394] 

85 Розумне місто називається охоронюваним, безпечним, 
екологічно чистим та ефективним міським центром 
майбутнього з розвиненою інфраструктурою, такими як 
датчики, електроніка та мережі для стимулювання сталого 
економічного зростання та високої якості життя. 

Щафферс та ін. 
(Schaffers et al.) 
[396] 

86 Розумне місто – це високотехнологічне інтенсивне і 
розвинене місто, яке з’єднує людей, інформаційні та міські 
елементи з використанням нових технологій, з метою 
створення екологічно чистого міста, 
конкурентоспроможної та інноваційної торгівлі та 
підвищення якості життя завдяки простому управлінню та 
системі технічного обслуговування міста. 

Щафферс та ін. 
(Schaffers et al.) 
[397] 

87 П’ять (5) кроків, щоб зробити місто розумним: 1. Бачення: 
встановлення мети та дорожньої карти, щоб її досягти; 2. 
Рішення: впровадження технології підвищення ефективності 
міських систем; 3. Інтеграція: поєднання інформації та 
операцій для загальної ефективності міста; 4. Інновації: 
побудова конкретної бізнес-моделі кожного міста; 5. 
Співпраця: стимулювання співпраці між глобальними 
гравцями та місцевими зацікавленими сторонами. 

Schneider Electric 
[398] 

88 Справжнє розумне місто розвиває місто, щоб досягти мети 
покращення якості життя. Для досягнення цієї мети 
потрібен здоровий та інноваційний економічний розвиток. 
Воно використовує ІКТ як інструмент із великим 
потенціалом для покращення повсякденного життя, 
громадських послуг та економіки. 

Schweiker - 
Council of 
European 
Municipalities 
[399] 
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89 Стале місто складається з трьох основних параметрів, щоб 

забезпечити стійкий розвиток енергетики, охорони 
здоров’я, будівель, транспорту та управління водними 
ресурсами в місті: 
• Охорона навколишнього середовища. При використанні 
належних технологій міста стануть більш екологічними. 
• Конкурентоспроможність. За допомогою належних 
технологій міста допоможуть місцевій владі та 
підприємствам скоротити витрати. 
• Якість життя. За допомогою належних технологій міста 
збільшать якість життя своїх мешканців. 

Siemens [408] 

90 Рада визначає Smart Sustainable City як таке, що має 
цифрові технології, вбудовані в усі функції міста. 

Smart Cities 
Council [162] 

91 Розумне стале місто, як правило, визначається як 
екологічно свідоме місто, яке використовує інформаційні 
технології (ІТ) для ефективного використання енергії та 
інших ресурсів. З точки зору Hitachi, розумне стале місто - 
це те, яке прагне задовольнити бажання та цінності своїх 
мешканців, з використанням передових ІТ для підвищення 
енергоефективності та турботи про глобальне середовище 
як передумови, і, таким чином, підтримує  збалансовані 
відносини між людьми та Землею. 

Smart Cities: 
Hitachi [225] 

92 Інтелектуальна спільнота - це спільнота нового покоління, 
в якій інтегроване управління та оптимізований контроль 
над різними інфраструктурами, такими як електрика, вода, 
транспорт, логістика, медицина та інформація. Смарт-
спільнота забезпечить комплексні рішення, що охоплюють 
енергетику, воду та медичні системи, з метою досягнення 
синергетичного балансу між екологічними міркуваннями 
та комфортним життям. 

Takenaka - 
Toshiba [435] 

93 Ми визначаємо розумне стале місто як місто, яке 
використовує інформаційні технології та комунікації, щоб 
важлива інфраструктура, її компоненти та комунальні 
послуги пропонувалися більш інтерактивно, ефективно та 
громадяни більше усвідомлювали їх. Це місто, яке дбає 
про навколишнє середовищє, як з екологічних, так і з 
точки зору культурних та історичних елементів 

Telefónica [440] 

94 Місто поєднує технології ІКТ та Web 2.0 з іншими 
організаторськими, проектно-конструкторськими та 
планувальними зусиллями з метою зменшення та 
прискорення бюрократичних процесів та допомагає виявляти 
нові інноваційні рішення щодо складності управління містом, 
з тим щоб поліпшити сталість та життєздатність. 

Toppeta [455] 
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95 Основні можливості, які слід включити в розумну міську 

адміністрацію: (1) якість життя, (2) сталий менеджмент 
ресурсів, (3) культурні об’єкти, (4) заклади охорони 
здоров’я, (5) стійкі та інноваційні та безпечні транспортні 
системи, (6) захист навколишнього середовища. 

Vienna University 
of Technology, 
University of 
Ljubljana, Delft 
University of 
Technology [473] 

96 Використання технологій інтелектуального обчислення 
для створення компонентів та послуг для критично 
важливої інфраструктури міста, включаючи міське 
управління, освіту, охорону здоров’я, громадську безпеку, 
нерухомість, транспорт та комунальні послуги, більш 
інтелектуальні, взаємопов’язані та ефективні . 

Вашбурн та ін. 
(Washburn et al.) 
[477] 

97 Розумне стале місто характеризується інтеграцією 
технологій у стратегічний підхід до сталого розвитку, 
добробуту громадян та економічного розвитку. 

Воодс та ін. 
(Woods et al.) 
[488] 

98 Розумне місто характеризується інтеграцією технології в 
стратегічний підхід до стійкості, добробуту громадян та 
економічного розвитку. Розумні проекти міста охоплюють 
кілька промислових та експлуатаційних секторів: енергетику, 
воду, транспорт, управління будівлями та державні служби. 
Найголовніше, концепція розумного міста сприяє розробці 
нових інтегрованих підходів до міських операцій, що веде до 
інновацій у міжфункціональних технологіях та рішеннях. 

Воодс та ін. 
(Woods et al.)  
[489] 
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Додаток Б 

Статистичне визначення продукції ІКТ щодо класифікації УКТЗЕД 

та гармонізація з CPC та HS  

 

Таблиця Б.1 – Статистичне визначення продукції ІКТ щодо класифікації 

УКТ ЗЕД 2012 та гармонізація з CPC Rev.2, HS 1996, HS 2002 і HS 2007 

CPC Rev.2 
№ 

HS 2007 УКТ ЗЕД Код за 
HS  

2002 

Код за 
HS  

1996 Код 
Назва 

продукції ІКТ 
Код 

Назва продукції 
ІКТ 

Код 
Назва продукції 

ІКТ 
A. Комп'ютери та периферійне устаткування  
(computers and peripheral equipment) 
45142 Point-of-sale 

terminals, 
ATMs and 
similar machines 
capable of being 
connected to a 
data processing 
machine or 
network 

1 847050 Cash registers 8470 50 
00 00 

Касові апарати 847050 847050 

2 847290 Other office 
machines (e.g. 
hectograph/stencil 
duplicating 
machines, 
addressing 
machines, automatic 
banknote dispensers, 
coin-sorting 
machines, coin-
counting/ wrapping 
machines, pencil-
sharpening 
machines, 
perforating/stapling 
machines), 
exclud. 8472.10  
and 8 

8472 Інше обладнання 
конторське 
(наприклад, 
гектографічні або 
трафаретні 
розмножувальні 
апарати, машини 
для друкування 
адрес, пристрої для 
автоматичного 
видавання банкнот, 
машини для 
сортування, 
рахування або 
пакування монет, 
машини для 
гостріння олівців, 
машини для перфо-
рації або машини 
для скріплення 
скобами) 

847290 
847220 

847290 
847220 

45221 Portable 
automatic data 
processing 
machines 
weighing not 
more than 10 kg 

3 847130 Portable automatic 
data processing 
machines, weighing 
not more than 10 kg, 
consisting of a least 
a central processing 
unit, a keyboard and 
a display 

8471 30 
00 00 

Машини 
автоматичного 
оброблення 
інформації 
портативні масою 
не більш як 10 кг, 
що мають 
принаймні 
центральний блок 
оброблення 
інформації, 
клавіатуру та 
дисплей 

847130 847130 

45222 Personal digital 
assistants and 
similar 
computers such 
as laptop and 
notebook 
computers 
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№ 

HS 2007 УКТ ЗЕД Код  
HS 

2002 

Код  
HS 

1996 
Код 

Назва 
продукції ІКТ 

Код 
Назва продукції 

ІКТ 
Код 

Назва продукції 
ІКТ 

45230 Automatic data 
processing 
machines, 
comprising in 
the same 
housing at least 
a central 
processing unit 
and an input 
and output unit, 
whether or not 
combined 

4 847141 Other automatic 
data processing 
machines : 
Comprising in the 
same housing at 
least a central 
processing unit and 
an input and output 
unit, whether/not 
combined 

8471 41 
00 00 

Інші машини 
автоматичного 
оброблення 
інформації: що 
містять в одному 
корпусі принаймні 
центральний блок 
оброблення 
інформації та 
пристрої введення 
та виведення, 
об'єднані або ні 

847141 847141 

45240 Automatic data 
processing 
machines 
presented in the 
form of systems 

5 847149 Other automatic 
data processing 
machines, 
presented in the 
form of systems 

8471 49 
00 00 

Інші машини 
автоматичного 
оброблення 
інформації, що 
представлені у 
вигляді систем 

847149 847149 

45250 Other 
automatic data 
processing 
machines 
whether or not 
containing in 
the same 
housing one or 
two of the 
following types 
of units: storage 
units, input 
units, output 
units 

6 847150 Processing units 
other than those of 
sub-heading 
8471.41/8471.49, 
whether/not 
containing in the 
same housing 
one/two of the 
following types of 
unit : storage units, 
input units, output 
units  

8471 50 
00 00 

Блоки оброблення 
інформації інші, 
ніж у товарних 
підпозиціях 8471 
41 або 8471 49, що 
містять або не 
містять в одному 
корпусі один або 
два таких 
пристрої: 
запам'ятовувальні 
пристрої, пристрої 
введення та 
виведення 

847110 
847150 

847110 
847150 

45261 Input 
peripherals 
(keyboard, 
joystick, 
mouse, etc.) 

7 847160 Input/output units, 
whether/not 
containing storage 
units in the same 
housing 

8471 60 Пристрої введен-
ня або виведення, 
що містять або не 
містять в одному 
корпусі 
запам'ятовувальні 
пристрої 
 

847160 847160 

45262 Scanners 
(except 
combination of 
printer, 
scanner, copier 
and/or fax) 

847180 Other units of 
automatic data 
processing 
machines, exclud. 
8471.50, 8471.60, 
8471.70 
 

8471 80 
00 00 

Інші пристрої 
машин для 
автоматичного 
оброблення 
інформації 

847180 847180 
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45289 Other units of 
automatic data 
processing 
machines 

847190 Magnetic/optical 
readers, machines 
for transcribing 
data onto data 
media in coded 
form and machines 
for processing such 
data, n.e.s. 

8471 90 
00 00 

Інші 847190 847190 

45269 Other input or 
output peripheral 
devices 

852841 Cathode-ray tube 
monitors, of a kind 
solely/principally 
used in an automatic 
data processing 
system of heading 
84.71 

8528 41 
00 00 

Монітори з елект-
ронно-промене-
вою трубкою: які 
використовуються 
виключно або 
переважно в ма-
шинах для авто-
матичного оброб-
лення інформації 
товарної позиції 
8471 

  

47315 Monitors and 
projectors 
principally used 
in an automatic 
data processing 
system 

852851 Other monitors, of a 
kind 
solely/principally 
used in an automatic 
data processing 
system 
of heading 84.71 

8528 51 
00 00 

Інші монітори: які 
використовуються 
виключно або 
переважно в 
машинах для 
автоматичного 
оброблення 
інформації товар-
ної позиції 8471 

  

852861 Projectors, оf a kind 
solely/principally 
used in an automatic 
data processing 
system of 
heading 84.71 

8528 61 
00 00 

Проектори: які 
використовуються 
виключно або 
переважно в 
машинах для 
автоматичного 
оброблення 
інформації 
товарної позиції 
8471 

  

45263 Inkjet printers 
used with data 
processing 
machines 

8 844331 Machines which 
perform two/more 
of the functions of 
printing, 
copying/facsimile 
transmission, 
capable of 
connecting to an 
automatic data 
processing 
machine/to a 
network 

8443 31 Машини, які 
виконують дві чи 
більше функцій, 
такі, як друк, 
копіювання чи 
факсимільний 
зв'язок, які можуть 
бути приєднані до 
машин з автома-
тичного оброб-
лення інформації 
або до мережі 

844351 844351 
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45264 Laser printers 
used with data 
processing 
machines 

844332 Other printers, 
copying machines 
and facsimile 
machines, 
whether/not 
combined, exclud. 
the ones which 
perform two/more 
of the functions of 
printing, 
copying/facsimile 
transmission; 
capable of 
connecting to an 
automatic data 
processing 
machine/to a 
network 

8443 32 
 
 
 
 
 
 
 
8443 32 
10 00 
 
8443 32 
30 00 

Інші, здатні 
приєднуватися до 
машин 
автоматичного 
оброблення 
інформації чи до 
мережі: 
 
Принтери 
 
 
Факсимільні 
апарати 

851722 851722 

45265 Other printers 
used with data 
processing 
machines 

851721 851721 

45266 Units 
performing two 
or more of the 
following 
functions: 
printing, 
scanning, 
copying, faxing 

900911 900911 
900912 900912 

45271 Fixed media 
storage units 

9 847170 Storage units 8471 70 Запам'ятовувальні 
пристрої 

847170 847170 

45272 Removable 
media storage 
units 

47550 Solid-state non-
volatile storage 
devices* 

45290 Parts and 
accessories of 
computing 
machines 

10 847330 Parts and 
accessories of the 
machines of heading 
84.71 

8473 30 Частини та 
приладдя до машин 
товарної позиції 
8471 

847330 847330 

847350 Parts and 
accessories equally 
suitable for use with 
machines of 
two/more of the 
headings 84.69 to 
84.72 

8473 50 Частини та 
приладдя, однако-
во пристосовані 
для машин, які 
відповідають двом 
або більше 
товарним позиціям 
8469 - 8472 

847350 847350 

B. Комунікаційне обладнання (communication equipment) 
46921 Burglar or fire 

alarms and 
similar apparatus 

11 853110 Burglar/fire alarms 
and similar 
apparatus 

8531 10 Пристрої 
електричні 
сигналізаційні для 
захисту від 
крадіжки або 
пожежі та 
аналогічні пристрої 

853110 853110 

47211 Transmission 
apparatus 
incorporating 
reception 
apparatus 

 852560 Transmission 
apparatus for radio-
broadcasting/televis
on incorporating 
reception apparatus 

8525 60 
00 00 

Апаратура переда-
вальна, до складу 
якої входить прий-
мальна апаратура 

852520 852520 
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47212 Transmission 
apparatus not 
incorporating 
reception 
apparatus 

852550 Transmission 
apparatus for radio-
broadcasting/televisi
on 

8525 50 
00 
 
8525 50 
00 10 

Апаратура 
передавальна: 
 
- апаратура радіо-
телефонна або 
радіотелеграфна 

852510 852510 

47222 Telephones for 
cellular 
networks or for 
other wireless 
networks 

851712 Telephones for 
cellular networks/for 
other wireless 
networks, other than 
Line telephone sets 
with cordless 
handsets 

8517 12 
00 00 

Телефонні апарати 
для сотових мереж 
зв'язку та інших 
бездротових мереж 
зв'язку 

851750 851750 

47223 Other telephone 
sets and 
apparatus for 
transmission or 
reception of 
voice, images or 
other data, 
including 
apparatus for 
communication 
in a wired or 
wireless network 
(such as a local 
or wide area 
network) 

851761 Base stations for 
transmission/recepti
on of voice, 
images/other data, 
incl. apparatus for 
communication in a 
wired/wireless 
network  

8517 61 
00 00 

Базові станції 851730 851730 

851762 Machines for the 
reception, 
conversion and 
transmission/regener
ation of voice, 
images/ other data, 
incl. switching and 
routing apparatus 

8517 62 
00 00 

Пристрої для прий-
мання, перетво-
рення та передачі 
або відновлення 
голосу, зображень 
та іншої інформа-
ції, включаючи 
пристрої для 
комутації та 
маршрутизації 

  

851718 Other telephone 
sets, incl. telephones 
for cellular 
networks/for other 
wireless networks, 
other than 8517.11 
and 8517.12 

  851719 851719 

851769 Other apparatus for 
transmission/recepti
on of voice, 
images/other data, 
incl. apparatus for 
communication in a 
wired/wireless 
network (such as a 
local/wide area 
network), other than 
8517.61 and 8517.62 

8517 18 
00 00 

Інші 851780 
852790 

851780 
852790 
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47221 Line telephone 
sets with 
cordless 
handsets 

13 851711 Line telephone sets 
with cordless 
handsets 

8517 11 
00 00 

Телефонні апарати 
для дротового 
зв'язку з 
бездротовою 
трубкою 

851711 851711 

47401 Parts for the 
goods of 
subclass 47221 
to 47223 

14 851770 Parts for telephone 
sets, including 
telephones for 
cellular networks or 
for other wireless 
networks; other 
apparatus for the 
transmission or 
reception of voice, 
images or other 
data, including 
apparatus for 
communication in a 
wired or wireless 
network (such as a 
local or wide area 
network), other than 
transmission or 
reception apparatus 
of heading 84.43, 
85.25, 85.27 or 
85.28 

8517 70 Частини: антени та 
антенні відбивачі 
будь-якого типу; 
частини, що 
використовуються 
разом з цими 
виробами 

851790 851790 

47213 Television 
cameras** 

C. Побутове електронне обладнання (consumer electronic equipment) 
47311 Radio broadcast 

receivers (except 
of a kind used in 
motor vehicles) 
whether or not 
combined with 
sound recording 
or reproducing 
apparatus or a 
clock 

15 852712 Pocket-size radio 
cassette-players 

8527 12 Кишенькові касетні 
плеєри з 
радіоприймачем 

852712 852712 

16 852713 Radio-broadcast 
receivers capable of 
operating without an 
external source of 
power, combined 
with sound 
recording/repr. 
apparatus (excl. of 
8527.12) 

8527 13 Інша апаратура, 
поєднана із 
звукозаписувальни
ми чи 
звуковідтворюваль
ними пристроями 

852713 852713 

17 852719 Radio-broadcast 
receivers capable of 
operating without an 
external source of 
power (excl. of 
8527.12 and 
8527.13) 

8527 19 
00 00 

Інші 852719 852719 
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18 852791 Other reception 
apparatus for radio-
broadcasting, 
combined with 
sound 
recording/reproduci
ng  apparatus 

8527 91 Інша приймальна 
апаратура для 
радіомовлення 
поєднана із звуко-
записувальною або 
звуковідтво-
рювальною 
апаратурою 

852731 852731 

19 852792 Other reception 
apparatus for radio-
broadcasting, not 
combined with 
sound recording/ 
reproducing 
apparatus but 
combined with a 
clock 

8527 92 Інша приймальна 
апаратура для 
радіомовлення не 
поєднана із звуко-
записувальною або 
звуковідтво-
рювальною 
апаратурою, але 
поєднана з 
годинником 

852732 852732 

20 852799 Other reception 
apparatus for radio-
broadcasting, excl. 
8527.91 and 
8527.92 

8527 99 
00 00 

Інша 852739 852739 

47312 Radio broadcast 
receivers not 
capable of 
operating 
without an 
external source 
of power, of a 
kind used in 
motor vehicles 

21 852721 Radio-broadcast 
receivers not 
capable of operating 
without an external 
source of power, of 
a kind used in motor 
vehicles: combined 
with sound 
recording/reproduci
ng apparatus 

8527 21 Радіомовні прий-
мачі, що не здатні 
працювати без 
зовнішнього дже-
рела електрожив-
лення, для засто-
сування в мотор-
них транспортних 
засобах: поєднані із 
звукозапису-
вальним чи 
звуковідтворюваль
ним пристроєм 

852721 852721 

22 852729 Radio-broadcast 
receivers not 
capable of operating 
without an external 
source of power,of a 
kind used in motor 
vehicles, incl. 
apparatus capable of 
receiving also radio-
telephony/radio-
telegraphy, 
other(excl. of 
8527.21) 

8527 29 
00 00 

Інші 852729 852729 
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47313 Television 
receivers, 
whether or not 
combined with 
radio-broadcast 
receivers or 
sound or video 
recording or 
reproducing 
apparatus 

23 852871 Reception apparatus 
for television. Not 
designed to 
incorporate a video 
display/screen 

8528 71 Приймальна апа-
ратура для теле-
бачення, поєднана 
або не поєднана з 
радіомовним 
приймачем або з 
пристроєм, що 
записує або від-
творює звук чи 
зображення, яка не 
призначена для 
включення до 
свого складу 
відеодисплея або 
екрана 

852812 852812 

852872 Other colour 
reception apparatus 
for television, 
whether/not 
incorporating radio-
broadcast 
receivers/sound/vide
o 
recording/reproduci
ng apparatus 

8528 72 Інша, приймальна 
апаратура для 
телебачення, 
поєднана або не 
поєднана з 
радіомовним 
приймачем або з 
пристроєм, що 
записує або 
відтворює звук чи 
зображення 
Кольорового 
зображення 

852813 852813 

   852873 Other reception 
apparatus for 
television, 
whether/not 
incorporating radio-
broadcast 
receivers/sound/ 
video 
recording/reproduci
ng apparatus, black 
and white/other 
monochrome 

8528 73 
00 00 

Інша,  
Приймальна 
апаратура для 
телебачення, 
поєднана або не 
поєднана з 
радіомовним 
приймачем або з 
пристроєм, що 
записує або 
відтворює звук чи 
зображення 
Монохромного 
зображення 

  

47314 Monitors and 
projectors, not 
incorporating 
television 
reception 
apparatus and 
not principally 

24 852849 Other cathode-ray 
tube monitors, not 
of a kind 
solely/principally 
used in an automatic 
data processing 
system of heading 
84.71 

8528 49 Інші монітори з 
електронно-
променевою 
трубкою 

852821 852821 
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used in an 
automatic data 
processing 
system 

852859 Other monitors, not 
of a kind solely/ 
principally used in 
an automatic data 
processing 
system of heading 
84.71 

8528 59 Інші монітори 852822 852822 

25 852869 Projectors, not of a 
kind solely/ 
principally used in 
an automatic data 
processing system 
of heading 84.71 

8528 69 Інші проектори 852830 852830 

47321 Sound recording 
or reproducing 
apparatus 

26 851930 Turntables (record-
decks)  

8519 30 
00 00 

Електропрогравачі 
(деки) 

851931 
851939 

851931 
851939 

27 851950 Telephone 
answering machines  

8519 50 
00 00 

Автовідповідачі 
телефонні 

852020 852020 

851981 Other sound 
recording/ 
reproducing 
apparatus, using 
magnetic, optical/ 
semiconductor 
media, other than 
8519.20, 8519.30, 
8519.50 

8519 81 Інша апаратура: що 
використовує 
магнітні, оптичні 
або 
напівпровідникові 
носії 

851940 851940 

851989 Other sound 
recording/reproduci
ng apparatus, other 
n.e.s. in Ch. 85.19 

8519 89 Інша 
звукозаписувальна 
або звуковідтворю-
вальна апаратура 

851992 851992 

28     851993 
851999 
852010 
852032 
852033 
852039 
852090 
851921  
851929 

851993 
851999 
852010 
852032 
852033 
852039 
852090 
851921  
851929 

29 851920 Apparatus operated 
by coins, banknotes, 
bank cards, 
tokens/by other 
means of payment 

8519 20 Апарати, які 
приводяться у дію 
монетами, 
банкнотами, 
банківськими 
картками, 
жетонами або 
іншими засобами 
оплати 

851910 851910 
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47323 Video recording 
or reproducing 
apparatus 

30 852110 Video 
recording/repr. 
apparatus, 
whether/not 
incorporating a 
video tuner, 
magnetic tape-type  

8521 Апаратура для 
відеозапису або 
відтворювання 
відеозаписів, з 
відеотюнером або 
без нього 

852110 852110 

31 852190 Video 
recording/repr. 
apparatus other than 
magnetic tape-type, 
whether/not 
incorporating a 
video tuner 

8521 90 
00 00 

Інша 852190 852190 

47330 Microphones 
and stands 
therefor; 
loudspeakers; 
headphones, 
earphones and 
combined 
microphone/spe
aker sets; audio-
frequency 
electric 
amplifiers; 
electric 
sound amplifier 
sets 

32 851810 Microphones and 
stands therefor 

8518 10 Мікрофони та 
підставки для них 

851810 851810 

33 851821 Single loudspeakers, 
mounted in their 
enclosures 

8518 21 
00 

Гучномовці окремі, 
вмонтовані в 
корпус 

851821 851821 

34 851822 Multiple 
loudspeakers, 
mounted in the same 
enclosure 

8518 22 
00 

Комплекти 
гучномовців, що 
вмонтовані в один 
корпус 

851822 851822 

35 851829 Loudspeakers n.e.s. 
in 85.18, 
whether/not 
mounted in their 
enclosures 

8518 29 Інші гучномовці, 
вмонтовані або не 
вмонтовані в 
корпус 

851829 851829 

36 851830 Headphones and 
earphones, 
whether/not 
combined with a 
microphone, and 
sets 
consisting of a 
microphone and 
one/more 
loudspeakers 

8518 30 Навушники та 
телефони головні, 
об'єднані чи не 
об'єднані з мікро-
фоном та компле-
кти, які склада-
ються з мікрофона 
та одного 
гучномовця чи 
більше 

851830 851830 

37 851840 Audio-frequency 
electric amplifiers 

8518 40 Підсилювачі 
звукових частот 
електричні 

851840 851840 

38 851850 Electric sound 
amplifier sets 

8518 50 
00 

Електричні 
звукопідсилювальн
і комплекти 

851850 851850 

47402 Parts for the 
goods of 
subclasses 

39 851890 Parts of the 
apparatus and equip. 
of 85.18 

8518 90 
00 00 

Частини  851890 851890 
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47321, 47323 
and 47330 

40 852210 Pick-up cartridges 
for use 
solely/principally 
with the apparatus 
of 85.19-85.21 

8522 Частини та прила-
ддя, призначені 
винятково або 
переважно для 
апаратури товарної 
позиції 8519 або 
8521 

852210 852210 

41 852290 Parts (excl. pick-up 
cartridges) and 
accessories suit. for 
use 
solely/principally 
with the apparatus 
of 85.19-85.21 

8522 90 Інші 852290 852290 

38581 Video game 
consoles2 

42 950410 Video games of a 
kind used with a 
television receiver 

9504 Консолі та облад-
нання для відео-
ігор, товари для 
розваг, настільні 
або кімнатні ігри, 
включаючи столи 
для гри у пінбол, 
більярд, спеціальні 
столи для казино та 
автоматичне 
обладнання для 
кегельбану 

950410 950410 

47214 Video camera 
recorders 

43 852580 Television cameras, 
digital cameras and 
video camera 
recorders 

8525 80 Телевізійні камери, 
цифрові камери та 
записувальні 
відеокамери 

852530 852530 

47215 Digital cameras 852540 852540 

D. Електронні компоненти (electronic components) 
47140 Thermionic, 

cold cathode or 
photo-cathode 
valves and tubes 
(including 
cathode ray 
tubes) 

44 854011 Cathode-ray 
television picture 
tubes, incl. video 
monitor cathode-ray 
tubes, colour 

8540 
 
 
 
 
 
8540 11 
00 00 

Трубки телевізійні 
електронно-
променеві, 
включаючи трубки 
для відеомоніторів 
 
Кольорового 
зображення 

854011 854011 

45 854012 Cathode-ray 
television picture 
tubes, incl. video 
monitor cathode-ray 
tubes, black and 
white/other 
monochrome 

8540 
 
 
 
 
8540 12 
00 00 

Трубки телевізійні 
електронно-
променеві, 
включаючи трубки 
для відеомоніторів 
Монохромного 
зображення 
 

854012 854012 
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46 854020 Television camera 
tubes; image 
converters and 
intensifiers; other 
photo-cathode tubes 

8540 20 Трубки телевізійні 
передавальні; 
трубки для пере-
творення або підси-
лення яскравості 
зображення; інші 
фотокатодні трубки 

854020 854020 

47 854040 Data/graphic display 
tubes, colour, with a 
phosphor dot screen 
pitch smaller 
than 0.4 mm 

8540 40 
00 00 

Трубки дисплеїв 
для відображення 
даних/графіки, 
монохромні; 
трубки дисплеїв 
для відображення 
даних/графіки, 
кольорові, з 
відстанню точок 
люмінофору на 
екрані менш як 
0,4 мм 

854040 854040 

48 854050 Data/graphic display 
tubes, black and 
white/other 
monochrome 

  854050 854050 

49 854060 Cathode-ray tubes 
n.e.s. in 85.40 

8540 60 
00 00 

Інші трубки 
електронно-
променеві 

854060 854060 

50 854071 Magnetrons 8540 71 
00 00 

Магнетрони 854071 854071 

51 854072 Klystrons   854072 854072 
52 854079 Microwave tubes 

n.e.s. in 85.40 
8540 79 
00 

Інші 854079 854079 

53 854081 Receiver/amplifier 
valves and tubes 

8540 81 
00 00 

Лампи та трубки 
приймальні або 
підсилювальні 

854081 854081 

54 854089 Valves and tubes 
n.e.s. in 85.40  

8540 89 
00 00 

Інші 854089 854089 

47150 Diodes, 
transistors and 
similar semi-
conductor 
devices; 
photosensitive 
semi-conductor 
devices; light 
emitting diodes; 
mounted piezo-
electric crystals 

55 854110 Diodes (excl. 
photosensitive/light 
emitting diodes) 

8541 10 
00 

Діоди, крім 
фотодіодів та 
світловипромінюва
льних діодів 

854110 854110 

56 854121 Transistors (excl. 
photosensitive 
transistors), with a 
dissipation rate of < 
1 W 

8541 21 
00 
 

Транзистори, за 
винятком 
фототранзисторів: з 
потужністю 
розсіювання менш 
як 1 Вт 
 

854121  
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57 854129 Transistors (excl. 
photosensitive 
transistors), other 
than those with a 
dissipation rate 
of < 1 W 

8541 29 
00 10 

Транзистори 
польові потужні 
кремнієві, n-
канальні, з 
ізольованим 
затвором 

854129  

58 854130 854130 Thyristors, 
diacs and triacs 
(excl. photosensitive 
devices) 

8541 30 
00 

Тиристори, 
диністори (діодні 
тиристори), 
триністори 
(триодні 
тиристори), крім 
фоточутливих 
приладів 

854130 854130 

59 854140 Photosensitive 
semiconductor 
devices, incl. 
photovoltaic cells 
whether/not 
assembled 
in modules/made up 
into panels; light 
emitting diodes 

8541 40 Прилади 
напівпровідникові 
фоточутливі, 
включаючи 
фотогальванічні 
елементи, зібрані 
або не зібрані у 
модуль або 
вмонтовані чи не 
вмонтовані в 
панель; 
світловипромінюва
льні діоди 

854140 854140 

60 854150 Semiconductor 
devices n.e.s. in 
85.41 

8541 50 
00 

Інші прилади 
напівпровідникові 

854150 854150 

61 854160 Mounted piezo-
electric crystals 

8541 60 
00 00 

Кристали 
п'єзоелектричні, 
зібрані 

854160 854160 

47160 Electronic 
integrated 
circuits 
 

62 854231 
 

Electronic integrated 
circuits, processors 
and controllers, 
whether/not 
combined with 
memories, 
converters, logic 
circuits, amplifiers, 
clock and timing 
circuits,/other 
circuits 

8542 31 Процесори та 
контролери, 
об'єднані чи не 
об'єднані із 
запам'ятовувальни
ми пристроями, 
перетворювачами, 
логічними 
схемами, підсилю-
вачами, синхроні-
заторами або 
іншими схемами 

854221 854213 

854232 Electronic integrated 
circuits, memories  

8542 32 Пристрої 
запам'ятовувальні 

854229  854230 
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854233 Electronic integrated 
circuits, amplifiers 

8542 33 
00 00 

Підсилювачі 854260 854240 

854239 Other Electronic 
integrated circuits, 
other than 
Amplifiers/Memorie
s/Processors and 
controllers 

8542 39 Інші 854890 854890 
854214 
854219 

47173 Parts for the 
goods of 
subclasses 
47140 to 47160 

63 854091 Parts of cathode-ray 
tubes 

8540 91 
00 00 

Частини: трубок 
електронно-
променевих 

854091 854091 

64 854099 Parts of the tubes of 
85.40 other than 
cathode-ray tubes 

8540 99 
00 00 

Інші 854099 854099 

65 854190 Parts of the devices 
of 85.41 

8541 90 
00 00 

Частини 854190 854190 

47920 “Smart cards” 66 854290 Parts of electronic 
integrated circuits 

8542 90 
00 00 

Частини 854290 854290 

852352 Semi-conductor 
media, “Smart 
cards” for the 
recording of sound/ 
of other phenomena, 
but excl. products of 
Ch. 37 

8523 52 "Smart-картки" 854210 854212 

47910 Cards with a 
magnetic stripe 

67 852321 Magnetic media for 
the recording of 
sound/of other 
phenomena, but 
excl. products of Ch. 
37, cards 
incorporating a 
magnetic stripe 

8523 21 
00 

Картки, що мають 
магнітну смугу 

852330 852330 
852460 852460 

47130 Printed circuits 68 853400 Printed circuits 8534 00 Схеми друковані 853400 853400 
E. Різне (miscellaneous) 
45281 Sound, video, 

network and 
similar cards for 
automatic data 
processing 
machines*** 

       

47530 Magnetic media, 
not recorded, 
except cards 
with a magnetic 
stripe 

69 852351 Semi-conductor 
media, solid-state 
non-volatile storage 
devices, for the 
recording 
of sound/of other 
phenomena, but 
excl. products of Ch. 
37 

8523 51 Твердотільні 
енергонезалежні 
пристрої для 
зберігання 
інформації 

852390 852390 
852410 852410 
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47540 Optical media 
not recorded 

852359 Other semi-
conductor media, 
for the recording of 
sound/of other 
phenomena, but 
excl. 
products of Ch. 37, 
other than “Smart 
Cards” and Solid-
state non-volatile 
storage devices 

8523 59 Інші 852491 852491 

47590 Other recording 
media, including 
matrices and 
masters for the 
production of 
disks 

852380 8523 80 Інші 852499 852499 

47403 Parts for the 
goods of 
subclasses 
47211 to 47213, 
47311 to 47315 
and 

 Discs, tapes, solid-
state non-volatile 
storage devices, 
“smart cards” and 
other media for the 
recording of 
sound/of other 
phenomena, 
whether/not 
recorded, incl. 
matrices and 
masters for the 
production of discs, 
but excl. products of 
Ch. 37, other n.e.s. 

  854381 854381 

48220 

48315 Liquid crystal 
devices n.e.c.; 
lasers except 
laser diodes; 
other optical 
appliances and 
instruments 

70 852910 Aerials and aerial 
reflectors of all 
kinds suit. for use 
solely/principally 
with the apparatus 
of 85.25-85.28; 
parts suit. for use 
therewith 

8529 10 Антени та антенні 
відбивачі будь-
якого типу; 
частини, що 
використовуються 
разом з цими 
виробами 

852910 852910 

71 852990 Other parts suitable 
for use 
solely/principally 
with the apparatus 
of headings 85.25 to 
85.28., other than 
aerials and aerial 
reflectors of all 
kinds 

8529 90 
 
8529 90 
20 00 
 

 Інші 
 
Частини апаратури 
товарних 
підкатегорій 8525 
60 00 00, 8525 80 30 
00, 8528 41 00 00, 
8528 51 00 00 і 8528 
61 00 00 

852990 852990 

48354 Parts and 
accessories for 
the goods of 
subclass 48315 

72 901320 Lasers (excl. laser 
diodes) 

9013 20 
00 00 

Лазери, крім 
лазерних діодів 

901320 901320 
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A. Комп'ютери та периферійне устаткування  
(Сomputers and peripheral equipment) 
8443 31 Принтери, копіювальні 

апарати і факсимільні 
апарати, об’єднані або 
ні: машини, які 
виконують дві чи 
більше функцій, такі, 
як друк, копіювання 
чи факсимільний 
зв’язок, які можуть 
бути приєднані до 
машин з 
автоматичного 
оброблення інформації 
або до мережі 

8443 31 Принтери, копіювальні 
апарати і факсимільні 
апарати, об’єднані або 
ні: машини, які 
виконують дві чи 
більше функцій, такі, 
як друк, копіювання 
чи факсимільний 
зв’язок, які можуть 
бути приєднані до 
машин з 
автоматичного 
оброблення інформації 
або до мережі 

844331 Printing, copying, and 
facsimile machines; 
machines which perform 
two or more of the 
functions of printing, 
copying or facsimile 
transmission, capable of 
connecting to an 
automatic data 
processing machine or 
to a network 

8443 32 Принтери, копіювальні 
апарати і факсимільні 
апарати, об’єднані або 
ні: машини, які здатні 
приєднуватися до 
машин автоматичного 
оброблення інформації 
чи до мережі: 

8443 32 Принтери, копіювальні 
апарати і факсимільні 
апарати, об’єднані або 
ні: машини, які здатні 
приєднуватися до 
машин автоматичного 
оброблення інформації 
чи до мережі: 

844332 Printing, copying, and 
facsimile machines; 
single-function printing, 
copying or facsimile 
machines, capable of 
connecting to an 
automatic data 
processing machine or 
to a network 

8470 50 Касові апарати 8470 50 Касові апарати 847050 Cash registers 
 

8471 30 Машини автоматичного 
оброблення інформації 
портативні масою не 
більш як 10 кг, що 
мають принаймні 
центральний блок 
оброблення інформації, 
клавіатуру та дисплей 

8471 30 Машини автоматичного 
оброблення інформації 
портативні масою не 
більш як 10 кг, що 
мають принаймні 
центральний блок 
оброблення інформації, 
клавіатуру та дисплей 

847130 Automatic data 
processing machines; 
portable, weighing not 
more than 10kg, 
consisting of at least a 
central processing unit, 
a keyboard and a display 

8471 41 Інші машини автома-
тичного оброблення 
інформації, що містять 
в одному корпусі 
принаймні центральний 
блок оброблення 
інформації та пристрої 
введення та виведення, 
об'єднані або ні 

8471 41 Інші машини автома-
тичного оброблення 
інформації, що містять 
в одному корпусі 
принаймні центральний 
блок оброблення 
інформації та пристрої 
введення та виведення, 
об'єднані або ні 

847141 Automatic data 
processing machines; 
comprising in the same 
housing at least a central 
processing unit and an 
input and output unit, 
whether or not 
combined, n.e.c. In item 
no. 8471.30 
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8471 49 Інші машини автома-
тичного оброблення 
інформації, що 
представлені у вигляді 
систем 

8471 49 Інші машини автома-
тичного оброблення 
інформації, що 
представлені у вигляді 
систем 

847149 Automatic data 
processing machines; 
presented in the form of 
systems, n.e.c. In item 
no. 8471.30 or 8471.41 

8471 50 Блоки оброблення 
інформації; інші, ніж у 
товарних підпозиціях 
8471 41 або 8471 49, 
що містять або не 
містять в одному 
корпусі один або два 
таких пристрої: 
запам'ятовувальні 
пристрої, пристрої 
введення та виведення 

8471 50 Блоки оброблення 
інформації; інші, ніж у 
товарних підпозиціях 
8471 41 або 8471 49, 
що містять або не 
містять в одному 
корпусі один або два 
таких пристрої: 
запам'ятовувальні 
пристрої, пристрої 
введення та виведення 

847150 Units of automatic data 
processing machines; 
processing units other 
than those of item no. 
8471.41 or 8471.49, 
whether or not 
containing in the same 
housing one or two of 
the following types of 
unit: storage units, input 
units or output units 

8471 60 Пристрої введення або 
виведення, що містять 
або не містять в 
одному корпусі 
запам'ятовувальні 
пристрої 

8471 60 Пристрої введення або 
виведення, що містять 
або не містять в 
одному корпусі 
запам'ятовувальні 
пристрої 

847160 Units of automatic data 
processing machines; 
input or output units, 
whether or not 
containing storage units 
in the same housing 

8471 70 Запам’ятовувальні 
пристрої 

8471 70 Запам’ятовувальні 
пристрої 

847170 Units of automatic data 
processing machines; 
storage units 

8471 80 Інші пристрої машин 
для автоматичного 
оброблення інформації 

8471 80 Інші пристрої машин 
для автоматичного 
оброблення інформації 

847180 Units of automatic data 
processing machines; 
n.e.c. іn item no. 8471.50, 
8471.60 or 8471.70 

8471 90 Магнітні або оптичні 
зчитувачі, машини для 
записування даних на 
носії інформації в 
кодованій формі та 
машини для обробки 
таких даних, не 
зазначені в інших 
місцях: інші 

8471 90 Магнітні або оптичні 
зчитувачі, машини для 
записування даних на 
носії інформації в 
кодованій формі та 
машини для обробки 
таких даних, не 
зазначені в інших 
місцях: інші 

847190 Magnetic or optical 
readers, machines for 
transcribing data onto 
data media in coded 
form and machines for 
processing such data, 
not elsewhere specified 
or included 

8472 90 Інше обладнання 
конторське: інше 

8472 90 Інше обладнання 
конторське: інше 

847290 Office machines; not 
elsewhere classified 
 

8473 30 Частини та приладдя 
до машин товарної 
позиції 8471 (крім 
чохлів, сумок та інших 
подібних предметів) 

8473 30 Частини та приладдя 
до машин товарної 
позиції 8471 (крім 
чохлів, сумок та інших 
подібних предметів) 

847330 Machinery; parts and 
accessories (other than 
covers, carrying cases 
and the like) of the 
machines of heading no. 
8471 
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8473 40 Частини та приладдя 
до машин товарної 
позиції 8472 (крім 
чохлів, сумок та інших 
подібних предметів) 

8473 40 Частини та приладдя 
до машин товарної 
позиції 8472 (крім 
чохлів, сумок та інших 
подібних предметів) 

847340 Machinery; parts and 
accessories (other than 
covers, carrying cases 
and the like) of the 
machines of heading no. 
8472 

8473 50 Частини та приладдя, 
однаково пристосовані 
для машин, які 
відповідають двом або 
більше товарним 
позиціям 8469 - 8472 

8473 50 Частини та приладдя, 
однаково пристосовані 
для машин, які 
відповідають двом або 
більше товарним 
позиціям 8470 - 8472 

847350 Machines; parts and 
accessories (other than 
covers, carrying cases 
and the like) equally 
suitable for use with 
machines of two or 
more of the headings 
8470 to 8472 

8528 41 Монітори з 
електронно-
променевою трубкою: 
які використовуються 
виключно або 
переважно в машинах 
для автоматичного 
оброблення інформації 
товарної позиції 8471 

8528 42 Монітори з електронно-
променевою трубкою: 
які безпосередньо 
підключаються до 
машин для 
автоматичного 
оброблення інформації 
товарної позиції 8471 та 
призначені для 
використання з цими 
машинами 

852842 Monitors; cathode-ray 
tube, capable of directly 
connecting to and 
designed for use with an 
automatic data 
processing machine of 
heading 84.71 

8528 51 Монітори з 
електронно-
променевою трубкою: 
Інші монітори, які 
використовуються 
виключно або 
переважно в машинах 
для автоматичного 
оброблення інформації 
товарної позиції 8471 

8528 52 Монітори з електронно-
променевою трубкою: 
Інші монітори, які 
безпосередньо 
підключаються до 
машин для 
автоматичного 
оброблення інформації 
товарної позиції 8471 та 
призначені для 
використання з цими 
машинами 

852852 Monitors; other than 
cathode-ray tube; 
capable of directly 
connecting to and 
designed for use with an 
automatic data 
processing machine of 
heading 84.71 

B – Комунікаційне обладнання  
(Communication equipment) 
8517 11 Телефонні апарати для 

дротового зв’язку з 
бездротовою трубкою 

8517 11 Телефонні апарати для 
дротового зв’язку з 
бездротовою трубкою 
 

851711 Line telephone sets with 
cordless handsets 

8517 12 Телефонні апарати для 
сотових мереж зв’язку 
та інших бездротових 
мереж зв’язку 

8517 12 Телефонні апарати для 
сотових мереж зв’язку 
та інших бездротових 
мереж зв’язку 

851712 Telephones for cellular 
networks or for other 
wireless networks  
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8517 18 Інші телефонні 
апарати, включаючи 
апарати телефонні для 
сотових мереж зв’язку 
та інших бездротових 
мереж зв’язку: Інші, 
ніж у позиціях 8517 1* 

8517 18 Інші телефонні 
апарати, включаючи 
апарати телефонні для 
сотових мереж зв’язку 
та інших бездротових 
мереж зв’язку: Інші, 
ніж у позиціях 8517 1* 

851718 Telephone sets n.e.c. In 
item no. 8517.1 

8517 61 Базові станції 
 

8517 61 Базові станції 851761 Base stations 

8517 62 Пристрої для 
приймання, 
перетворення та 
передачі або 
відновлення голосу, 
зображень та іншої 
інформації, 
включаючи пристрої 
для комутації та 
маршрутизації 

8517 62 Пристрої для 
приймання, 
перетворення та 
передачі або 
відновлення голосу, 
зображень та іншої 
інформації, 
включаючи пристрої 
для комутації та 
маршрутизації 

851762 Communication apparatus 
(excluding telephone sets 
or base stations); 
machines for the 
reception, conversion and 
transmission or 
regeneration of voice, 
images or other data, 
including switching and 
routing apparatus 

8517 69 Інша апаратура для 
передачі або приймання 
голосу, зображень та 
іншої інформації, 
включаючи апаратуру 
для комунікації в мережі 
дротового або 
бездротового зв’язку 
(наприклад, в локальній 
або глобальній мережі 
зв’язку):  
Інші, ніж у позиціях 
8517 6* 

8517 69 Інша апаратура для 
передачі або приймання 
голосу, зображень та 
іншої інформації, 
включаючи апаратуру 
для комунікації в мережі 
дротового або 
бездротового зв’язку 
(наприклад, в локальній 
або глобальній мережі 
зв’язку):  
Інші, ніж у позиціях 
8517 6* 

851769 Communication 
apparatus (excluding 
telephone sets or base 
stations); machines for 
the transmission or 
reception of voice, 
images or other data 
(including 
wired/wireless 
networks), n.e.c. In item 
no. 8517.6 

8517 70 Телефонні апарати, 
включаючи апарати 
телефонні для сотових 
мереж зв’язку та 
інших бездротових 
мереж зв’язку; інша 
апаратура для передачі 
або приймання голосу, 
зображень та іншої 
інформації, 
включаючи апаратуру 
для комунікації в 
мережі дротового або 
бездротового зв’язку:  
Частини 

8517 70 Телефонні апарати, 
включаючи апарати 
телефонні для сотових 
мереж зв’язку та 
інших бездротових 
мереж зв’язку; інша 
апаратура для передачі 
або приймання голосу, 
зображень та іншої 
інформації, 
включаючи апаратуру 
для комунікації в 
мережі дротового або 
бездротового зв’язку:  
Частини 

851770 Telephone sets and 
other apparatus for the 
transmission or 
reception of voice, 
images or other data, via 
a wired or wireless 
network; parts 
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8525 50 Апаратура 
передавальна 

8525 50 Апаратура 
передавальна 

852550 Transmission apparatus 
for radio-broadcasting 
or television, whether or 
not incorporating sound 
recording or 
reproducing apparatus, 
not incorporating 
Reception apparatus 

8525 60 Апаратура 
передавальна, до 
складу якої входить 
приймальна апаратура 

8525 60 Апаратура 
передавальна, до 
складу якої входить 
приймальна апаратура 

852560 Transmission apparatus 
for radio-broadcasting 
or television, whether or 
not incorporating sound 
recording or 
reproducing apparatus, 
incorporating 
Reception apparatus 

8531 10 Пристрої електричні 
сигналізаційні для 
захисту від крадіжки 
або пожежі та 
аналогічні пристрої 

8531 10 Пристрої електричні 
сигналізаційні для 
захисту від крадіжки 
або пожежі та 
аналогічні пристрої 

853110 Signaling apparatus; 
electric, sound or visual, 
burglar or fire alarms 
and similar, other than 
those of heading no. 
8512 or 8530 

C - Побутове електронне обладнання  
(Consumer electronic equipment) 
8518 10 Мікрофони та 

підставки для них 
8518 10 Мікрофони та 

підставки для них 
851810 Microphones and stands 

therefore 
8518 21 Гучномовці окремі, 

вмонтовані в корпус 
8518 21 Гучномовці окремі, 

вмонтовані в корпус 
851821 Loudspeakers; single, 

mounted in their 
enclosures 

8518 22 Комплекти 
гучномовців, що 
вмонтовані в один 
корпус 

8518 22 Комплекти 
гучномовців, що 
вмонтовані в один 
корпус 

851822 Loudspeakers; multiple, 
mounted in the same 
enclosure 

8518 29 Гучномовці, 
вмонтовані або не 
вмонтовані в корпус: 
Інші 

8518 29 Гучномовці, 
вмонтовані або не 
вмонтовані в корпус: 
Інші 

851829 Loudspeakers; not 
mounted in their 
enclosures 

8518 30 Навушники та 
телефони головні, 
об’єднані чи не 
об’єднані з мікро-
фоном та комплекти, 
які складаються з 
мікрофона та одного 
гучномовця чи більше 

8518 30 Навушники та 
телефони головні, 
об’єднані чи не 
об’єднані з мікро-
фоном та комплекти, 
які складаються з 
мікрофона та одного 
гучномовця чи більше 

851830 Headphones and 
earphones, whether or 
not combined with a 
microphone, and sets 
consisting of a 
microphone and one or 
more loudspeakers 

8518 40 Підсилювачі звукових 
частот електричні 

8518 40 Підсилювачі звукових 
частот електричні 

851840 Amplifiers; audio-
frequency electric 
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8518 50 Електричні 
звукопідсилювальні 
комплекти 

8518 50 Електричні 
звукопідсилювальні 
комплекти 

851850 Amplifier sets; electric 
sound 

8518 90 Мікрофони та 
підставки для них; 
гучномовці, вмонто-
вані або не вмонтовані 
в корпус; навушники 
та телефони головні, 
об’єднані чи не 
об’єднані з мікрофо-
ном, та комплекти, які 
складаються з 
мікрофона та одного 
гучномовця чи більше; 
підсилювачі звукових 
частот електричні; 
електричні звукопідси-
лювальні комплекти: 
Частини 

8518 90 Мікрофони та 
підставки для них; 
гучномовці, вмонто-
вані або не вмонтовані 
в корпус; навушники 
та телефони головні, 
об’єднані чи не 
об’єднані з мікрофо-
ном, та комплекти, які 
складаються з 
мікрофона та одного 
гучномовця чи більше; 
підсилювачі звукових 
частот електричні; 
електричні звукопідси-
лювальні комплекти: 
Частини  

851890 Microphones, 
headphones, earphones, 
amplifier equipment; 
parts of the equipment 
of heading no. 8518 

8519 20 Звукозаписувальна або 
звуковідтворювальна 
апаратура: 
Апарати, які 
приводяться у дію 
монетами, банкнотами, 
банківськими картками, 
жетонами або іншими 
засобами оплати 

8519 20 Звукозаписувальна або 
звуковідтворювальна 
апаратура: 
Апарати, які 
приводяться у дію 
монетами, банкнотами, 
банківськими картками, 
жетонами або іншими 
засобами оплати 

851920 Sound recording or 
reproducing apparatus; 
operated by coins, 
banknotes, bank cards, 
tokens or by other 
means of payment 

8519 30 Звукозаписувальна або 
звуковідтворювальна 
апаратура: 
Електропрогравачі 
(деки) 

8519 30 Звукозаписувальна або 
звуковідтворювальна 
апаратура: 
Електропрогравачі 
(деки) 

851930 Sound recording or 
reproducing apparatus; 
turntables (record-
decks) 

8519 50 Звукозаписувальна або 
звуковідтворювальна 
апаратура: 
Автовідповідачі 
телефонні 

8519 50 Звукозаписувальна або 
звуковідтворювальна 
апаратура: 
Автовідповідачі 
телефонні 

851950 Sound recording or 
reproducing apparatus; 
telephone answering 
machines 

8519 81 Звукозаписувальна або 
звуковідтворювальна 
апаратура: 
Інша апаратура, що 
використовує магнітні, 
оптичні або напівпро-
відникові носії 

8519 81 Звукозаписувальна або 
звуковідтворювальна 
апаратура: 
Інша апаратура, що 
використовує магнітні, 
оптичні або напівпро-
відникові носії 
 

851981 Sound recording or 
reproducing apparatus; 
using magnetic, optical 
or semiconductor 
media, n.e.c. In item no 
8519.20, 8519.30 or 
8519.50 
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8519 89 Звукозаписувальна або 
звуковідтворювальна 
апаратура: інша 
апаратура, ніж у 
позиції 8519 81 

8519 89 Звукозаписувальна або 
звуковідтворювальна 
апаратура: інша 
апаратура, ніж у 
позиції 8519 81 

851989 Sound recording or 
reproducing apparatus; 
n.e.c. In heading no 
8519 

8521 10 Апаратура для відео-
запису або відтворю-
вання відеозаписів, з 
відеотюнером або без 
нього: на магнітних 
стрічках 

8521 10 Апаратура для відео-
запису або відтворю-
вання відеозаписів, з 
відеотюнером або без 
нього: на магнітних 
стрічках 

852110 Video recording or 
reproducing apparatus; 
magnetic tape-type 

8521 90 Апаратура для відео-
запису або відтворю-
вання відеозаписів, з 
відеотюнером або без 
нього: інша 

8521 90 Апаратура для відео-
запису або відтворю-
вання відеозаписів, з 
відеотюнером або без 
нього: інша 

852190 Video recording or 
reproducing apparatus; 
other than magnetic 
tape-type 

8522 10 Частини та приладдя, 
призначені винятково 
або переважно для 
апаратури товарної 
позиції 8519 або 8521: 
звукознімачі 

8522 10 Частини та приладдя, 
призначені винятково 
або переважно для 
апаратури товарної 
позиції 8519 або 8521: 
звукознімачі 

852210 Sound recording or 
reproducing apparatus; 
parts and accessories 
thereof, pick-up 
cartridges 

8522 90 Частини та приладдя, 
призначені винятково 
або переважно для 
апаратури товарної 
позиції 8519 або 8521: 
інші 

8522 90 Частини та приладдя, 
призначені винятково 
або переважно для 
апаратури товарної 
позиції 8519 або 8521: 
інші 

852290 Sound or video 
recording or 
reproducing apparatus; 
parts and accessories 
thereof, other than pick-
up cartridges 

8525 80 Телевізійні камери; 
цифрові камери та 
записувальні 
відеокамери 

8525 80 Телевізійні камери; 
цифрові камери та 
записувальні 
відеокамери 

852580 Television cameras, 
digital cameras and 
video camera recorders 

8527 12 Радіомовні приймачі, 
здатні функціонувати 
без зовнішнього 
джерела електрожив-
лення: кишенькові 
касетні плеєри з 
радіоприймачем 

8527 12 Радіомовні приймачі, 
здатні функціонувати 
без зовнішнього 
джерела електрожив-
лення: кишенькові 
касетні плеєри з 
радіоприймачем 

852712 Radio broadcast 
receivers capable of 
operating without an 
external power source; 
pocket-size radio 
cassette-players 

8527 13 Радіомовні приймачі, 
здатні функціонувати 
без зовнішнього 
джерела електрожив-
лення: інша апаратура, 
поєднана із звукозапису-
вальними чи звуко-
відтворювальними 
пристроями 

8527 13 Радіомовні приймачі, 
здатні функціонувати 
без зовнішнього 
джерела електрожив-
лення: інша апаратура, 
поєднана із звукозапису-
вальними чи звуко-
відтворювальними 
пристроями 

852713 Radio broadcast receivers 
capable of operating 
without an external power 
source; apparatus (other 
than pocket-size radio 
cassette-players), 
combined with sound 
recording or reproducing 
apparatus 
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8527 19 Радіомовні приймачі, 
здатні функціонувати 
без зовнішнього 
джерела 
електроживлення: 
Інші, ніж у позиціях 
8527 1* 

8527 19 Радіомовні приймачі, 
здатні функціонувати 
без зовнішнього 
джерела 
електроживлення: 
Інші, ніж у позиціях 
8527 1* 

852719 Radio broadcast 
receivers capable of 
operating without an 
external power source; 
n.e.c. In item no. 8527.1 

8527 21 Радіомовні приймачі, 
що не здатні 
працювати без 
зовнішнього джерела 
електроживлення, для 
застосування в 
моторних 
транспортних засобах: 
поєднані із 
звукозаписувальним 
чи звуковідтворю-
вальним пристроєм 

8527 21 Радіомовні приймачі, 
що не здатні 
працювати без 
зовнішнього джерела 
електроживлення, для 
застосування в 
моторних 
транспортних засобах: 
поєднані із 
звукозаписувальним 
чи звуковідтворю-
вальним пристроєм 

852721 Radio-broadcast 
receivers not capable of 
operating without an 
external source of 
power, of a kind used in 
motor vehicles; 
combined with sound 
recording or 
reproducing  apparatus 

8527 29 Радіомовні приймачі, 
що не здатні 
працювати без 
зовнішнього джерела 
електроживлення, для 
застосування в 
моторних 
транспортних засобах: 
інші, ніж у позиціях 
8527 2* 

8527 29 Радіомовні приймачі, 
що не здатні 
працювати без 
зовнішнього джерела 
електроживлення, для 
застосування в 
моторних 
транспортних засобах: 
інші, ніж у позиціях 
8527 2* 

852729 Radio-broadcast 
receivers not capable of 
operating without an 
external source of 
power, of a kind used in 
motor vehicles; not 
combined with sound 
recording or 
reproducing apparatus 

8527 91 Інша приймальна 
апаратура для 
радіомовлення, 
поєднана із 
звукозаписувальною 
або звуковідтворю-
вальною апаратурою 

8527 91 Інша приймальна 
апаратура для 
радіомовлення, 
поєднана із 
звукозаписувальною 
або звуковідтворю-
вальною апаратурою 

852791 Radio-broadcast 
receivers n.e.c. In 
heading no. 8527; 
combined with sound 
recording or 
reproducing apparatus 

8527 92 Інша приймальна 
апаратура для 
радіомовлення, не 
поєднана із 
звукозаписувальною 
або 
звуковідтворювальною 
апаратурою, але 
поєднана з 
годинником 
 

8527 92 Інша приймальна 
апаратура для 
радіомовлення, не 
поєднана із 
звукозаписувальною 
або 
звуковідтворювальною 
апаратурою, але 
поєднана з 
годинником 

852792 Radio-broadcast 
receivers n.e.c. In 
heading no. 8527; not 
combined with sound 
recording or 
reproducing apparatus 
but combined with a 
clock 
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8527 99 Приймальна апаратура 
для радіомовлення, 
поєднана чи не поєднана 
в одному корпусі із 
звукозаписувальною або 
звуковідтворювальною 
апаратурою або з 
годинником: інша, ніж у 
позиціях 8527 ** 

8527 99 Приймальна апаратура 
для радіомовлення, 
поєднана чи не поєднана 
в одному корпусі із 
звукозаписувальною або 
звуковідтворювальною 
апаратурою або з 
годинником: інша, ніж у 
позиціях 8527 ** 

852799 Radio-broadcast 
receivers n.e.c. In 
heading no. 8527; not 
combined with sound 
recording or 
reproducing apparatus 
and not combined with a 
clock 

8528 49 Монітори з 
електронно-
променевою трубкою:  
Інші, ніж у позиціях 
8527 42 

8528 49 Монітори з 
електронно-
променевою трубкою:  
Інші, ніж у позиціях 
8527 42 

852849 Monitors; cathode-ray 
tube, n.e.c. In 
subheading 8528.42, 
whether or not colour  

8528 61 Проектори:   
Які використовуються 
виключно або 
переважно в машинах 
для автоматичного 
оброблення інформації 
товарної позиції 8471 

8528 62 Проектори:   
Які безпосередньо 
підключаються до 
машин для автоматич-
ного оброблення інфор-
мації товарної позиції 
8471 та призначені для 
використання з цими 
машинами 

852862 Projectors; capable of 
directly connecting to 
and designed for use 
with an automatic data 
processing machine of 
heading 84.71 

8528 69 Проектори:   
Інші, ніж у позиціях 
8528 61 

8528 69 Проектори:   
Інші, ніж у позиціях 
8528 62 

852869 Projectors; n.e.c. In 
subheading 8528.62, 
whether or not colour 

8528 71 Приймальна апаратура 
для телебачення, 
поєднана або не 
поєднана з радіомовним 
приймачем або з 
пристроєм, що записує 
або відтворює звук чи 
зображення:   
Яка не призначена для 
включення до свого 
складу відеодисплея або 
екрана 

8528 71 Приймальна апаратура 
для телебачення, 
поєднана або не 
поєднана з радіомовним 
приймачем або з 
пристроєм, що записує 
або відтворює звук чи 
зображення:   
Яка не призначена для 
включення до свого 
складу відеодисплея або 
екрана 

852871 Reception apparatus for 
television, whether or 
not incorporating radio- 
broadcast receivers or 
sound or video 
recording or 
reproducing apparatus; 
not designed to 
incorporate a video 
display or screen 

8528 72 Приймальна апаратура 
для телебачення, 
поєднана або не 
поєднана з радіомовним 
приймачем або з 
пристроєм, що записує 
або відтворює звук чи 
зображення:   
Інша, кольорового 
зображення 

8528 72 Приймальна апаратура 
для телебачення, 
поєднана або не 
поєднана з радіомовним 
приймачем або з 
пристроєм, що записує 
або відтворює звук чи 
зображення:   
Інша, кольорового 
зображення 

852872 Reception apparatus for 
television, whether or 
not incorporating radio- 
broadcast receivers or 
sound or video 
recording or 
reproducing apparatus; 
incorporating a colour 
video display or screen 
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8528 73 Приймальна апаратура 
для телебачення, 
поєднана або не 
поєднана з радіомовним 
приймачем або з 
пристроєм, що записує 
або відтворює звук чи 
зображення:   
Інша, монохромного 
зображення 

8528 73 Приймальна апаратура 
для телебачення, 
поєднана або не 
поєднана з радіомовним 
приймачем або з 
пристроєм, що записує 
або відтворює звук чи 
зображення:   
Інша, монохромного 
зображення 

852873 Reception apparatus for 
television, whether or 
not incorporating radio- 
broadcast receivers or 
sound or video 
recording or 
reproducing apparatus; 
incorporating a 
monochrome video 
display or screen 

9504 50 Консолі та обладнання 
для відеоігор, крім 
зазначених у 
підпозиції 9504 30 

9504 50 Консолі та обладнання 
для відеоігор, крім 
зазначених у 
підпозиції 9504 30 

950450 Games; video game 
consoles and machines, 
other than those of 
subheading 9504.30 

D - Електронні компоненти (Electronic components) 
8523 21 Магнітні носії: 

Картки, що мають 
магнітну смугу 

8523 21 Магнітні носії: 
Картки, що мають 
магнітну смугу 

852321 Magnetic media; cards 
incorporating a 
magnetic stripe, whether 
or not recorded, 
excluding products of 
Chapter 37 

8523 52 Напівпровідникові 
носії: 
"smart-картки" 

8523 52 Напівпровідникові 
носії: 
"smart-картки" 

852352 Semiconductor media; 
smart cards, whether or 
not recorded, excluding 
products of Chapter 37 

8534 00 Схеми друковані: 
Схеми, що мають 
лише струмопровідні 
елементи та контакти 

8534 00 Схеми друковані:  
Схеми, що мають 
лише струмопровідні 
елементи та контакти 

853400 Circuits; printed 

8540 11 Трубки телевізійні 
електронно-променеві, 
включаючи трубки для 
відео моніторів: 
кольорового 
зображення 

8540 11 Трубки телевізійні 
електронно-променеві, 
включаючи трубки для 
відео моніторів: 
кольорового 
зображення 

854011 Tubes; cathode-ray 
television picture tubes, 
including video monitor 
cathode- ray tubes, 
colour 

8540 12 Трубки телевізійні 
електронно-променеві, 
включаючи трубки для 
відеомоніторів: моно-
хромного зображення 

8540 12 Трубки телевізійні 
електронно-променеві, 
включаючи трубки для 
відеомоніторів: моно-
хромного зображення 

854012 Tubes; cathode-ray 
television picture tubes, 
including video monitor 
cathode- ray tubes, 
monochrome 

8540 20 Трубки телевізійні 
передавальні; трубки 
для перетворення або 
підсилення яскравості 
зображення: 
Інші фотокатодні 
трубки 

8540 20 Трубки телевізійні 
передавальні; трубки 
для перетворення або 
підсилення яскравості 
зображення: 
Інші фотокатодні 
трубки 

854020 Tubes; television 
camera tubes, image 
converters and 
intensifiers, other photo- 
cathode tubes 
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8540 40 Трубки дисплеїв для 
відображення даних/ 
графіки, монохромні; 
трубки дисплеїв для 
відображення 
даних/графіки, 
кольорові, з відстанню 
точок люмінофору на 
екрані менш як 0,4 мм 

8540 40 Трубки дисплеїв для 
відображення даних/ 
графіки, монохромні; 
трубки дисплеїв для 
відображення 
даних/графіки, 
кольорові, з відстанню 
точок люмінофору на 
екрані менш як 0,4 мм 

854040 Tubes; data/graphic 
display tubes, 
monochrome; 
data/graphic display 
tubes, colour, with a 
phosphor dot screen 
pitch smaller than 
0.4 mm 

8540 60 Інші трубки 
електронно-променеві 

8540 60 Інші трубки 
електронно-променеві 

854060 Tubes; cathode ray, n.e.c. 
In heading no. 8540 

8540 71 Трубки надвисокої 
частоти, за винятком 
ламп із сітковим 
керуванням: 
магнетрони 

8540 71 Трубки надвисокої 
частоти, за винятком 
ламп із сітковим 
керуванням: 
магнетрони 

854071 Tubes; microwave, 
magnetrons, excluding 
grid-controlled tubes 

8540 79 Інші трубки надвисокої 
частоти (наприклад, 
клістрони, лампи 
біжучої хвилі, лампи 
зворотної хвилі), за 
винятком ламп із 
сітковим керуванням 

8540 79 Інші трубки надвисокої 
частоти (наприклад, 
клістрони, лампи 
біжучої хвилі, лампи 
зворотної хвилі), за 
винятком ламп із 
сітковим керуванням 

854079 Tubes; microwave (for 
example klystrons, 
travelling wave tubes, 
carlinotrons), excluding 
magnetrons and grid-
controlled tubes 

8540 81 Інші лампи та трубки: 
лампи та трубки 
приймальні або 
підсилювальні 

8540 81 Інші лампи та трубки: 
лампи та трубки 
приймальні або 
підсилювальні 

854081 Valves and tubes; 
receiver or amplifier  

8540 89 Інші лампи та трубки: 
інші, ніж у позиціях 
8540 ** 

8540 89 Інші лампи та трубки: 
інші, ніж у позиціях 
8540 ** 

854089  Valves and tubes; n.e.c. 
In heading no. 8540 

8540 91 Частини трубок 
електронно-променевих 

8540 91 Частини трубок 
електронно-променевих 

854091 Tubes; parts of cathode-
ray tubes 

8540 99 Лампи, трубки 
електронні з термока-
тодом, холодним като-
дом чи фотокатодом: 
Частини; інші, ніж у 
позиціях 8540 91 

8540 99 Лампи, трубки 
електронні з термока-
тодом, холодним като-
дом чи фотокатодом: 
Частини; інші, ніж у 
позиціях 8540 91 

854099 Valves and tubes; parts 
of the valves and tubes 
of heading no. 8540, 
excluding parts of 
cathode-ray tubes 

8541 10 Діоди, крім фотодіодів 
та 
світловипромінювальн
их діодів  

8541 10 Діоди, крім фотодіодів 
та 
світловипромінювальн
их діодів (LED) 

854110 Electrical apparatus; 
diodes, other than 
photosensitive or light-
emitting diodes (LED) 

8541 21 Транзистори, за 
винятком фото 
транзисторів: 
З потужністю розсію-
вання менш як 1 Вт 

8541 21 Транзистори, за 
винятком фото 
транзисторів: 
З потужністю розсію-
вання менш як 1 Вт 

854121 Electrical apparatus; 
transistors, (other than 
photosensitive), with a 
dissipation rate of less 
than 1W 
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8541 29 Транзистори, за 
винятком фото 
транзисторів: 
Інші, ніж у позиціях 
8541 2* 

8541 29 Транзистори, за 
винятком фото 
транзисторів: 
Інші, ніж у позиціях 
8541 2* 

854129 Electrical apparatus; 
transistors, (other than 
photosensitive), with a 
dissipation rate of 1W 
or more 

8541 30 Тиристори, диністори 
(діодні тиристори), 
триністори (триодні 
тиристори), крім 
фоточутливих приладів 

8541 30 Тиристори, диністори 
(діодні тиристори), 
триністори (триодні 
тиристори), крім 
фоточутливих приладів 

854130 Electrical apparatus; 
thyristors, diacs and 
triacs, other than 
photosensitive devices 

8541 40 Прилади напівпровід-
никові фоточутливі, 
включаючи 
фотогальванічні 
елементи, зібрані або не 
зібрані у модуль або 
вмонтовані чи не 
вмонтовані в панель; 
світловипромінювальні 
діоди 

8541 40 Прилади напівпровід-
никові фоточутливі, 
включаючи 
фотогальванічні 
елементи, зібрані або не 
зібрані у модуль або 
вмонтовані чи не 
вмонтовані в панель; 
світловипромінювальні 
діоди (LED) 

854140 Electrical apparatus; 
photosensitive, 
including photovoltaic 
cells, whether or not 
assembled in modules 
or made up into panels, 
light-emitting diodes 
(LED) 

8541 50 Інші прилади 
напівпровідникові, ніж 
у позиціях 8541 ** 

8541 50 Інші прилади 
напівпровідникові, ніж 
у позиціях 8541 ** 

854150 Electrical apparatus; 
photosensitive 
semiconductor devices 
n.e.c. In heading no. 
8541, including 
photovoltaic cells, 
whether or not 
assembled in modules 
or made up into panels 

8541 60 Кристали 
п’єзоелектричні, 
зібрані 

8541 60 Кристали 
п’єзоелектричні, 
зібрані 

854160 Crystals; mounted 
piezo-electric 

8541 90 Частини групи: діоди, 
транзистори та 
аналогічні 
напівпровідникові 
прилади; фоточутливі 
напівпровідникові 
прилади, включаючи 
фотогальванічні 
елементи, зібрані або не 
зібрані у модуль, 
вмонтовані або не 
вмонтовані у панель; 
світловипромінювальні 
діоди; п'єзоелектричні 
кристали, зібрані 

8541 90 Частини групи: діоди, 
транзистори та 
аналогічні напівпровід-
никові прилади; 
фоточутливі напівпро-
відникові прилади, 
включаючи фотогальва-
нічні елементи, зібрані 
або не зібрані у модуль, 
вмонтовані або не 
вмонтовані у панель; 
світловипромінювальні 
діоди (LED); 
п’єзоелектричні 
кристали, зібрані 

854190 Electrical apparatus; 
parts for diodes, 
transistors and similar 
semiconductor devices 
and photosensitive 
semiconductor devices 
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8542 31 Електронні інтегровані 
схеми: Процесори та 
контролери, об’єднані 
чи не об’єднані із 
запам’ятовувальними 
пристроями, 
перетворювачами, 
логічними схемами, 
підсилювачами, 
синхронізаторами або 
іншими схемами 

8542 31 Електронні інтегровані 
схеми: Процесори та 
контролери, об’єднані 
чи не об’єднані із 
запам’ятовувальними 
пристроями, 
перетворювачами, 
логічними схемами, 
підсилювачами, 
синхронізаторами або 
іншими схемами 

854231 Electronic integrated 
circuits; processors and 
controllers, whether or 
not combined with 
memories, converters, 
logic circuits, 
amplifiers, clock and 
timing circuits, or other 
circuits 

8542 32 Електронні інтегровані 
схеми: Пристрої 
запам’ятовувальні 

8542 32 Електронні інтегровані 
схеми: Пристрої 
запам’ятовувальні 

854232 Electronic integrated 
circuits; memories  

8542 33 Електронні інтегровані 
схеми: 
Підсилювачі 

8542 33 Електронні інтегровані 
схеми: 
Підсилювачі 

854233 Electronic integrated 
circuits; amplifiers 

8542 39 Електронні інтегровані 
схеми: 
Інші 

8542 39 Електронні інтегровані 
схеми: 
Інші 

854239 Electronic integrated 
circuits; n.e.c. In 
heading no. 8542  

8542 90 Електронні інтегровані 
схеми: Частини 

8542 90 Електронні інтегровані 
схеми: Частини 

854290 Parts of electronic 
integrated circuits 

E - Різне (miscellaneous) 
8523 51 Напівпровідникові 

носії: твердотільні 
енергонезалежні 
пристрої для 
зберігання інформації 

8523 51 Напівпровідникові 
носії: твердотільні 
енергонезалежні 
пристрої для 
зберігання інформації 

852351 Semiconductor media; 
solid-state non-volatile 
storage devices, whether 
or not recorded, 
excluding products of 
Chapter 37 

8523 59 Напівпровідникові 
носії: інші 

8523 59 Напівпровідникові 
носії: інші 

852359 Semiconductor media; 
other than smart cards, 
whether or not recorded, 
excluding products of 
Chapter 37 

8523 80 Інші товари групи 8523: 
диски, стрічки, 
твердотільні 
енергонезалежні 
пристрої для зберігання 
інформації, "smart-
картки" та інші носії для 
запису звуку або інших 
явищ, записані або 
незаписані, включаючи 
матриці та форми для 
виготовлення дисків, 
крім виробів групи 37 

8523 80 Інші товари групи 8523: 
диски, стрічки, 
твердотільні 
енергонезалежні 
пристрої для зберігання 
інформації, "smart-
картки" та інші носії для 
запису звуку або інших 
явищ, записані або 
незаписані, включаючи 
матриці та форми для 
виготовлення дисків, 
крім виробів групи 37 

852380 Media n.e.c. In heading 
8523, whether or not 
recorded, excluding 
products of Chapter 37 
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8529 10 Частини, призначені 
виключно або 
переважно для 
апаратури товарних 
позицій 8525−8528:  
Антени та антенні 
відбивачі будь-якого 
типу; частини, що 
використовуються разом 
з цими виробами 

8529 10 Частини, призначені 
виключно або 
переважно для 
апаратури товарних 
позицій 8525−8528:  
Антени та антенні 
відбивачі будь-якого 
типу; частини, що 
використовуються разом 
з цими виробами 

852910 Reception and 
transmission apparatus; 
aerials and aerial 
reflectors of all kinds 
and parts suitable for 
use therewith 

8529 90 Інші частини, 
призначені виключно 
або переважно для 
апаратури товарних 
позицій 8525−8528 

8529 90 Інші частини, 
призначені виключно 
або переважно для 
апаратури товарних 
позицій 8525−8528 

852990 Reception and 
transmission apparatus; 
for use with the 
apparatus of heading no. 
8525 to 8528, excluding 
aerials and aerial 
reflectors 

9013 20 Лазери, крім лазерних 
діодів 

9013 20 Лазери, крім лазерних 
діодів 

901320 Lasers; other than laser 
diodes 
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Додаток В 

Відповідність кодів продукції ІКТ за класифікаціями CPC Rev. 2, 

ISIC Rev. 4 та СКП 2011 

 

Таблиця В.1 – Відповідність кодів продукції ІКТ за класифікаціями 

CPC Rev. 2, ISIC Rev. 4 та СКП 2011 

CPC  
Rev. 2 

subclass 

Product description 
(CPC subclass title) 

ISIC 
Rev. 4 
class 

СКП 2011 
(СРА 
2008) 

Опис продукту 
(СКП 2011) 

 Computers and peripheral 
equipment 

  Комп’ютери й устатковання 
периферійне 

45221 
 
 
 
45222 

Portable automatic data 
processing machines weighing 
not more than 10 kg, such as 
laptop & notebook computers 
Personal digital assistants and 
similar computers 

2620  26.20.11 Машини для автоматизованого 
оброблення даних портативні 
вагою не більше 10 кг, такі як 
лептопи й ноутбуки; органайзери 
персональні цифрові (електронні 
секретарі) та комп’ютери подібні  

45142  Point-of-sale terminals, 
ATMs and similar machines 

2620 26.20.12 Термінали торговельні касові, 
банкомати та машини подібні, які 
підключають до машин 
оброблення даних чи до мережі  

45230  Automatic data processing 
machines, comprising in the 
same housing at least a 
central processing unit and 
an input and output unit, 
whether or not combined 

2620  26.20.13 Машини для автоматизованого 
оброблення даних цифрові, що 
містять в одному корпусі 
принаймні центральний процесор, 
пристрої введення та виведення, 
комбіновані або не комбіновані 

45240  Automatic data processing 
machines presented in the 
form of systems 

2620  26.20.14 Машини для автоматизованого 
оброблення даних цифрові у 
вигляді систем 

45250  Other automatic data 
processing machines 
whether or not containing in 
the same housing one or two 
of the following types of 
units: storage units, input 
units, output units 

2620  26.20.15 Машини для автоматизованого 
оброблення даних цифрові інші, 
що містять або не містять в 
одному корпусі один або два з 
таких пристроїв, як пристрої 
запам’ятовуючі, пристрої 
введення, пристрої виведення 

45261 Input peripherals (keyboard, 
joystick, mouse etc.) 

2620  26.20.16 Пристрої введення та виведення, 
що містять або не містять 
пристрої запам’ятовуючі в одному 
корпусі 

45262 Scanners (except 
combination of printer, 
scanner, copier and/or fax) 

45263 Inkjet printers used with data 
processing machines 

45264  Laser printers used with data 
processing machines 

45265  Other printers used with data 
processing machines 

45269 Other input or output 
peripheral devices 
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45250  Other automatic data 
processing machines 
whether or not containing 
in the same housing one or 
two of the following types 
of units: storage units, 
input units, output units 

2620  26.20.15 Машини для автоматизованого 
оброблення даних цифрові інші, 
що містять або не містять в 
одному корпусі один або два з 
таких пристроїв, як пристрої 
запам’ятовуючі, пристрої 
введення, пристрої виведення 

45261 Input peripherals 
(keyboard, joystick, mouse 
etc.) 

2620  26.20.16 Пристрої введення та виведення, 
що містять або не містять 
пристрої запам’ятовуючі в одному 
корпусі 45262 Scanners (except 

combination of printer, 
scanner, copier and/or fax) 

45263 Inkjet printers used with 
data processing machines 

45264  Laser printers used with 
data processing machines 

45265  Other printers used with 
data processing machines 

45269 Other input or output 
peripheral devices 

47315  Monitors and projectors, 
principally used in an 
automatic data processing 
system 

2620  26.20.17 Відеомонітори та відеопроектори, 
що їх використовують переважно 
у системах автоматизованого 
оброблення даних 

45266 Units performing two or 
more of the following 
functions: printing, 
scanning, copying, faxing 

2620  26.20.18 Пристрої, що виконують дві або 
більше з таких функцій, як 
друкування, сканування, 
копіювання, відправлення 
факсимільних повідомлень 

45271 Fixed media storage units 2620  26.20.21 Пристрої запам’ятовуючі 
45272  Removable media storage 

units 
47550 Solid-state non-volatile 

storage devices 
2620 26.20.22 Пристрої запам’ятовуючі 

напівпровідникові, що зберігають 
інформацію при вимкненні 
живлення (енергонезалежні) 

45289   Other units of automatic 
data processing machines 

2620 26.20.30 Пристрої до машин для 
автоматизованого оброблення 
даних інші  

45290  Parts and accessories of 
computing machines 

2620  26.20.40 Частини та приладдя до машин 
обчислювальних  

 Communication 
equipment 

  Обладнання зв’язку 

47211 Transmission apparatus 
incorporating reception 
apparatus 

2630  26.30.11 Апаратура передавальна, до 
складу якої входять приймальні 
пристрої  
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47212 Transmission apparatus not 
incorporating reception 
apparatus 

2630  26.30.12 Апаратура передавальна, до 
складу якої не входять приймальні 
пристрої  

47213 Television cameras 2630  26.30.13 Камери телевізійні  
47221  Line telephone sets with 

cordless handsets 
2630 26.30.21 Апарати телефонні з 

безпроводовою трубкою  
47222  Telephones for cellular 

networks or for other 
wireless networks 

2630  26.30.22 Апарати телефонні для мереж 
стільникового зв’язку чи інших 
бездротових мереж  

47223  Other telephone sets and 
apparatus for transmission 
or reception of voice, 
images or other data, 
including apparatus for 
communication in a wired 
or wireless network (such 
as a local or wide area 
network) 

2610, 
2630  

26.30.23 Апарати телефонні та апаратура 
подібна інша для передавання та 
приймання звуку, зображення та 
іншої інформації, у т.ч. апаратура 
для проводової чи безпроводової 
мережі зв'язку (такої як, локальна 
чи глобальна мережа)  

47401  Parts for the goods of 
subclasses 47221 to 47223 

2630  26.30.30 Вузли до апаратури електричної 
для телефонного чи телеграфного 
зв’язку  

47403 Parts for the goods of 
subclasses 47211 to 47213, 
47311 to 47315 and 48220 

2530 26.30.40 
 
 
 
26.40.52 

Антени та вiдбивачi антенні всіх 
видів, частини до них; частини до 
апаратури передавальної для радіо 
і телебачення, камер телевізійних 
Частини радіоприймачів та 
радіопередавачів 

46921  Burglar or fire alarms and 
similar apparatus 

2630  26.30.50 Прилади охоронної та пожежної 
сигналізації та апаратура подібна  

 Consumer electronic 
equipment 

  Апаратура електронна 
побутового призначення для 
приймання, записування та 
відтворювання звуку й 
зображення 

47311 Radio broadcast receivers 
(except of a kind used in 
motor vehicles), whether or 
not combined with sound 
recording or reproducing 
apparatus or a clock 

2640  26.40.11 Приймачі радіомовні (крім 
автомобільних), які можуть 
функціювати без зовнішнього 
джерела живлення 

47312  Radio broadcast receivers 
not capable of operating 
without an external source 
of power, of a kind used in 
motor vehicles 
 

2640  26.40.12 Приймачі радіомовні, які не 
можуть функціювати без 
зовнішнього джерела живлення 



552 
 

Продовження табл. В.1 

CPC  
Rev. 2 

subclass 

Product description 
(CPC subclass title) 

ISIC 
Rev. 4 
class 

СКП 2011 
(СРА 
2008) 

Опис продукту 
(СКП 2011) 

47313  Television receivers, 
whether or not combined 
with radio-broadcast 
receivers or sound or video 
recording or reproducing 
apparatus 

2640  26.40.20 Приймачі телевізійні, поєднані чи 
не поєднані з приймачами 
радіомовними або пристроями для 
записування та відтворювання 
звуку чи зображення 

47321  Sound recording or 
reproducing apparatus 

2640 26.40.31 
 
 
 
26.40.32 

Електропрогравачі, програвачі 
грамплатівок, програвачі касетні 
та апаратура для відтворюваня 
звуку інша  
Магнітофони й апаратура для 
записування звуку інша 

47214 
47323  

Video camera recorders 
Video recording or 
reproducing apparatus 

2640  26.40.33 Відеокамери записувальні 
(камкодери) і апаратура для 
записуваня чи вітворювання 
зображення інша  

47314  Monitors and projectors, 
not incorporating television 
reception apparatus and not 
principally used in an 
automatic data processing 
system 

2640  26.40.34 Відеомонітори та відеопроектори, 
не поєднані з телеприймальною 
апаратурою та не призначені для 
використання у системах 
автоматизованого оброблення 
даних  

47330  Microphones and stands 
therefor; loudspeakers; 
headphones, earphones and 
combined microphone/ 
speaker sets; audio-
frequency electric 
amplifiers; electric sound 
amplifier sets 

2640  26.40.41 
26.40.42 
 
 
 
26.40.43 

Мікрофони та підставки для них  
Гучномовці; телефони, що 
пристосовані для одягання на 
голову, навушники, установки, що 
складаються з мікрофона та 
гучномовця 
Підсилювачі звукових частот 
електричні; пристрої для 
підсилювання звуку електричні 

47223  Other telephone sets and 
apparatus for transmission 
or reception of voice, 
images or other data, 
including apparatus for 
communication in a wired 
or wireless network (such 
as a local or wide area 
network) 

 26.40.44 Апаратура приймальна для 
радіотелефонного та 
радіотелеграфного зв’язку, н.в.і.у. 

47402  Parts for the goods of 
subclasses 47321, 47323 
and 47330 

2640  26.40.51 Вузли та приладдя для звуко- та 
відеоустатковання 

47403  Parts for the goods of 
subclasses 47211 to 47213, 
47311 to 47315 and 48220 
 

2640  26.40.52 Частини радіоприймачів та 
радіопередавачів 
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38581  Video game consoles 2640  26.40.60 Приставки (консолі) для відеоігор 
(які використовують із 
телеприймачем або які мають 
вбудований екран) та ігор інших, 
комерційних чи азартних, із 
використанням електронного 
дисплея  

47215  Digital cameras 2670  26.70.13 Камери цифрові 
 Miscellaneous ICT 

components and goods 
  Компоненти та плати, 

електронні 
47140 Thermionic, cold cathode 

or photo-cathode valves 
and tubes (including 
cathode ray tubes) 

2610 26.11.11 
 
 
 
26.11.12 

Трубки прийомні телевізійні 
електронно-променеві; трубки для 
камер телевізійних; трубки 
електронно-променеві інші  
Магнетрони, клістрони, трубки 
надвисокочастотні та трубки 
електронно- променеві інші 

47150 Diodes, transistors and 
similar semi-conductor 
devices; photosensitive 
semi-conductor devices; 
light emitting diodes; 
mounted piezo-electric 
crystals 

2610  26.11.21 
 
 
26.11.22 
 

Діоди; транзистори; тиристори, 
тиристори діодні, тиристори 
триодні  
Прилади напівпровідникові; діоди 
світловипромінювальні; кристали 
п’єзоелектричні зібрані; їх 
частини 

47160  Electronic integrated 
circuits 

2610  26.11.30 Схеми електронні інтегральні  

47173 Parts for the goods of 
subclasses 47140 to 47160 

2610  26.11.40 Частини ламп електронних, 
трубок і компонентів електронних 
інших, н.в.і.у. 

47130 Printed circuits 2610  26.12.10 Схеми друковані змонтовані  
45281 Sound, video, network and 

similar cards for automatic 
data processing machines 

2610  26.12.20 Плати звукові, відеоплати, плати 
мережеві та плати подібні для 
машин автоматичного оброблення 
даних  

47920  “Smart cards” 2610 26.12.30 Карти із вбудованим 
мікропроцесором (смарт-карти)  

47530  Magnetic media, not 
recorded, except cards with 
a magnetic stripe 

2680  26.80.11 Носії даних магнітні, не записані, 
крім карток із магнітною 
доріжкою  

47540  Optical media, not recorded 2680 26.80.12 Носії даних оптичні, не записані  
47590  Other recording media, 

including matrices and 
masters for the production 
of disks 

3290  26.80.13 Носії для запису даних інші, у т.ч. 
матриці та оригінали для 
виготовлення дисків  

47910  Cards with a magnetic 
stripe 
 

2680  26.80.14 Картки з магнітною доріжкою  
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48315  Liquid crystal devices 
n.e.c.; lasers, except laser 
diodes; other optical 
appliances and instruments 
n.e.c. 

2610, 
2670  

26.70.23 Пристрої на рідких кристалах; 
лазери, крім діодів лазерних; 
прилади та інструменти, оптичні, 
інші, н.в.і.у. 

48351 Parts and accessories for 
the goods of subclass 
48314 

2610, 
2670  

26.70.24 Частини та приладдя для 
біноклів, моноклів і телескопів 
оптичних інших, приладів 
астрономічних інших, 
мікроскопів оптичних 

48354  Parts and accessories for 
the goods of subclass 
48315 

2610, 
2670  

26.70.25 Частини та приладдя для 
пристроїв на рідких кристалах, 
лазерів (крім діодів лазерних), 
приладів та інструментів 
оптичних інших, н.в.і.у. 

 Manufacturing services 
for ICT equipment 

  Виробничі послуги для ІКТ 
обладнання (ЕСТЬ) 

88741  Electronic component and 
board manufacturing 
services 

2610  26.11.91 
 
 
26.12.91 

Послуги, пов’язані з 
виробництвом схем електронних 
інтегральних 
Послуги, пов’язані із друкуванням 
схем 

88742 Computer and peripheral 
equipment manufacturing 
services 

2620  26.20.91 Послуги з виробництва 
комп’ютерів і устатковання 
периферійного 

88743  Communication equipment 
manufacturing services 

2630  26.30.99 Роботи, як частина виробництва 
обладнання зв’язку, виконані 

88744  Consumer electronics 
manufacturing services 

2640  26.40.99 Роботи, як частина виробництва 
апаратури електронної побутового 
призначення для приймання, 
записування та відтворювання 
звуку й зображення, виконані 
підрядником  

88749  Magnetic and optical media 
manufacturing services 

2680  26.80.99 Роботи, як частина виробництва 
носіїв даних магнітних та 
оптичних, виконані підрядником  

 Business and productivity 
software and licensing 
services 

  Програмне забезпечення для 
бізнесу та продуктивності та 
послуги з ліцензування 

47811  Operating systems, 
packaged 

5820  58.29.11 Системи операційні, упаковані 
(скомплектовані) для реалізації  

47812  Network software, 
packaged 

5820  58.29.12 Програмне забезпечення 
мережеве, упаковане 
(скомплектоване) для реалізації  
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47813  Database management 
software, packaged 

5820  58.29.13 Програмне забезпечення для 
адміністрування баз даних, 
упаковане (скомплектоване) для 
реалізації 

47814  Development tools and 
programming languages 
software, packaged 

5820  58.29.14 Інструментальні засоби розробки 
та програмне забезпечення мов 
програмування, упаковані 
(скомплектовані) для реалізації 

47821  General business 
productivity and home use 
applications, packaged 

5820  58.29.21 Програми загального призначення 
для підвищення продуктивності 
бізнесу та програми прикладні для 
домашнього використання, 
упаковані (скомплектовані) для 
реалізації 

47829  Other application software, 
packaged 

5820  58.29.29 Програмне забезпечення 
прикладне, упаковане 
(скомплектоване) для реалізації, 
інше 

73311  Licensing services for the 
right to use computer 
software 

5820  58.29.50 Послуги з надання ліцензій  на 
право використання  програмного 
забезпечення 

83143  Software originals 5820  62.01.2 Оригінали програмного 
забезпечення 

84341  System software 
downloads 

5820  58.29.31 Програмне забезпечення системне 
завантажене 

84342  Application software 
downloads 

5820  58.29.32 Програмне забезпечення 
прикладне завантажене 

84392   On-line software 5820 58.29.40 Програмне забезпечення 
оперативно доступне (у режимі 
„он-лайн”) 

 Information techno-logy 
consultancy and services 

  Консультації та послуги з 
інформаційних технологій 

83117  Business process 
management services 

7020  70.22.17 Послуги з керування бізнес-
процесами  

83131  IT consulting services 6202 62.02.10 
 
62.02.20 

Послуги консультаційні з питань 
комп’ютерного устаткування 
Послуги консультаційні з питань 
щодо систем і програмного 
забезпечення  

83132  IT support services 6202  62.02.30 Послуги з технічної підтримки у 
сфері інформаційних технологій  

83141  IT design and development 
services for applications 

6201  62.01.11 Послуги з проектування та 
розробки інформаційних 
технологій для прикладних 
завдань  
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83142  IT design and development 
services for networks and 
systems 

6202 62.01.12 Послуги з проектування та 
розробки інформаційних 
технологій для мереж і систем  

83151  Website hosting services 6311  63.11.12 Послуги з розміщення інформації 
на веб-вузлах  

83152  Application service 
provisioning 

6311  63.11.13 Послуги з надання прикладних 
програм у користування 

83159  Other hosting and IT 
infrastructure provisioning 
services 

6311 63.11.19 Послуги з розміщення інформації 
на веб-вузлах і послуги з 
підготовки інфраструктури 
інформаційних технологій, інші  

83161  Network management 
services 

6202  62.03.11 Послуги з керування мережами 

83162  Computer systems 
management services 

6202  62.03.12  Послуги з керування 
комп’ютерними системами  

 Telecommunications 
services 

  Телекомунікаційні послуги 

84110  Carrier services 6110,  
 
6120 

61.10.20 
 
61.20.20 

Послуги операторів зв’язку у 
сфері проводового електрозв’язку 
Послуги операторів зв’язку у 
сфері безпроводового 
електрозв’язку 

84121 Fixed telephony services – 
access and use 

6110  61.10.11 Послуги фіксованого телефонного 
зв’язку – доступ і користування  

84122 Fixed telephony services – 
calling features 

6110  61.10.12 Послуги фіксованого телефонного 
зв’язку – функції виклику  

84131  Mobile 
telecommunications 
services – access and use 

6120, 
6130  

61.20.11 
 

Послуги мобільного зв’язку – 
доступ і користування 
 

84132  Mobile 
telecommunications 
services – calling features 

6120, 
6130  

61.20.12 
 

Послуги мобільного зв’язку – 
функції виклику 
 

84140  Private network services 6110, 
6120, 
6130, 
6190 

61.10.13 
 
 
61.20.13 
 
 

Послуги приватних мереж для 
систем проводового зв’язку 
Послуги приватних мереж для 
систем безпроводового 
електрозв’язку 

84150  Data transmission services 6110, 
6120, 
6130, 
6190 

61.10.30 
 
 
61.20.30 
 
 

Послуги з передавання даних 
мережами проводового 
електрозв’язку 
Послуги з передавання даних 
мережами безпроводового 
електрозв’язку 
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Продовження табл. В.1 

CPC  
Rev. 2 

subclass 

Product description 
(CPC subclass title) 

ISIC 
Rev. 4 
class 

СКП 2011 
(СРА 
2008) 

Опис продукту 
(СКП 2011) 

84190  Other telecommunications 
services 

6110, 
6120, 
6130, 
6190 

61.90.10 Послуги у сфері електрозв’язку 
інші 

84210  Internet backbone services 6110  61.10.41 Послуги магістралей Інтернету 
84221  Narrowband Internet access 

services 
6110, 
6120, 
6130, 
6190 

61.10.42 
 
 
 
61.20.41 
 
 

Послуги з забезпечення 
вузькосмугового доступу до 
мережі Інтернет по проводових 
мережах  
Послуги із забезпечення 
вузькосмугового доступу до 
мережі Інтернет по безпроводових 
мережах 

84222  Broadband Internet access 
services 

6110, 
6120, 
6130, 
6190 

61.10.43 
 
 
 
61.20.42 
 
 

Послуги з забезпечення 
широкосмугового доступу до 
мережі Інтернет по проводових 
мережах  
Послуги із забезпечення 
широкосмугового доступу до 
мережі Інтернет по безпроводових 
мережах 

84290  Other Internet 
telecommunications 
services 

6110, 
6120, 
6130, 
6190 

61.10.49 
 
 
61.20.49 
 
 

Послуги проводового 
електрозв’язку в мережі Інтернет, 
інші 
Послуги безпроводового 
електрозв’язку у мережі Інтернет, 
інші 

 Leasing or rental services 
for ICT equipment 

  Послуги оренди або оренди 
обладнання для ІКТ 

73124  Leasing or rental services 
concerning computers 
without operator 

7730  77.33.12 Послуги з надання в оренду 
комп’ютерів  

73125  Leasing or rental services 
concerning 
telecommunications 
equipment without operator 

7730 77.39.14 Послуги з надання в оренду 
телекомунікаційного устаткування 

73210  Leasing or rental services 
concerning televisions, 
radios, video cassette 
recorders and related 
equipment and accessories 

7729  77.29.11 Послуги з прокату телевізорів, 
радіоприймачів, 
відеомагнітофонів і супутнього 
устатковання та приладдя 

 Other ICT services   Інші послуги ІКТ 
83325  Engineering services for 

telecommunications and 
broadcasting projects 

7110  71.12.18 Послуги у сфері інжинірингу, 
пов'язані з проектами у сфері 
телекомунікацій 
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CPC  
Rev. 2 

subclass 

Product description 
(CPC subclass title) 

ISIC 
Rev. 4 
class 

СКП 2011 
(СРА 
2008) 

Опис продукту 
(СКП 2011) 

87130  Maintenance and repair 
services of computers and 
peripheral equipment 

9511  95.11.10 Послуги з ремонту комп’ютерів і 
периферійного устатковання 

87153 Maintenance and repair 
services of 
telecommunication 
equipment and apparatus 

9512 95.12.10 Послуги з ремонту обладнання 
зв'язку 

87331  Installation services of 
mainframe computers 

3320  33.20.21 Послуги з установлення та 
монтажу офісних машин і 
устатковання, бухгалтерських 
машин 

87332  Installation services of 
personal computers and 
peripheral equipment 

6209  62.09.10 Послуги зі встановлення 
комп’ютерів і периферійного 
устатковання 

87340  Installation services of 
radio, television and 
communications equipment 
and apparatus 

3320 33.20.42 Послуги з установлення та 
монтажу устатковання 
електронного професійного 
призначення 

   62.09.20 Послуги у сфері інформаційних 
технологій і комп’ютерних систем 
інші, н.в.і.у. 
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Додаток Г 

Індикатори «розумних» міст за стандартом ISO 37120 

 

Таблиця Г.1 – Індикатори «розумних» міст – «Загальні» 

Назва індикатора Код 
Загальна чисельність населення міста 4.1 
Площа міської території (кв.км) 4.2 
Щільність населення (на кв.км) 4.3 
ВВП країни (млрд USD) 4.4 
Міський валовий поточний бюджет (млн USD) 4.5 
Міський валовий бюджет капіталовкладень (млн USD) 4.6 
Частка від загальної чисельності населення країни 4.15 
Частка населення, яка припадає на молодь (15-24 років) 4.16 
Частка населення, яка припадає на пенсіонерів (65+) 4.17 
Щорічна зміна чисельності населення 4.18 
Частка населення, народженого за кордоном 4.19 
Частка населення, яка припадає на нових іммігрантів 4.20 
Частка населення, яка припадає на дітей (0-14 років) 4.22 
Частка населення, яка припадає на дорослих (25-64 років) 4.23 
Співвідношення чоловіків і жінок (кількість чоловіків на 100 жінок) 4.24 
Коефіцієнт залежності населення 4.25 
Частка жителів, які не є громадянами 4.26 
Загальна кількість домогосподарств, тис 4.27 
Число жителів на одиницю житла 4.28 
Загальна кількість зайнятих житлових одиниць (у власності та оренді) 4.29 
Щільність житла (на квадратний кілометр) 4.30 
Середній дохід на одне домогосподарство (дол. США) 4.31 
Міський продукт на душу населення (тис.дол. США) 4.33 
Процентна зміна зайнятості на основі останніх 5 років 4.34 
Середньорічний рівень інфляції за останні 5 років 4.35 
Розподіл доходів (коефіцієнт Джині) 4.36 
ВВП країни на душу населення (дол. США) 4.37 
Міський продукт у % від ВВП країни 4.38 
Частка незаселених територій (кв. км) 4.42 
Середньорічний рівень випадання дощів (мм) 4.43 
Кількість місцевих видів 4.44 
Середньорічна температура (градусів Цельсія) 4.46 
Середньорічний рівень випадання снігу (см) 4.47 
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Таблиця Г.2 – Індикатори міських послуг та якості життя за темами  

Назва індикатора Код 
Складові 
елементи 
сталості 

«Економіка» 

Е
к

он
ом

іч
н

и
й

 р
оз

в
и

то
к

 

Рівень безробіття в місті 5.1 
Оціночна вартість об’єктів комерційної та промислової нерухомості у 
відсотках від загальної оціночної вартості всього майна 5.2 
Частка міського населення, що живе за межею бідності 5.3 
Частка населення, що має повну зайнятість 5.4 
Рівень безробіття серед молоді 5.5 
Кількість суб’єктів підприємництва на 100 тис. осіб 5.6 
Кількість патентів на 100 тис. осіб на рік 5.7 

«Освіта» 

С
оц

іа
л

ьн
и

й
 п

р
ог

р
ес

 Частка жіночого населення шкільного віку, що значиться в 
навчальних закладах 6.1 
Охоплення початковою освітою: коефіцієнт випуску 6.2 
Охоплення середньою освітою: коефіцієнт випуску 6.3 
Співвідношення учнів і вчителів у сфері початкової освіти 6.4 
Частка чоловічого населення шкільного віку, що значиться в 
навчальних закладах 6.5 
Частка населення шкільного віку, що значиться в навчальних 
закладах 6.6 
Частка населення, що одержали вищу освіту на 100 тис. жителів 6.7 

«Енергетика» 

Е
к

он
ом

іч
н

и
й

 р
оз

в
и

то
к

 

О
хо

р
он

а 
н

ав
к

ол
и

ш
н

ьо
го

 
се

р
ед

ов
и

щ
а 

Загальне побутове споживання електроенергії на душу населення 
(кВт·г/рік) 7.1 
Частка міського населення, що має санкціоноване підключення до 
електромережі 7.2 
Щорічне енергоспоживання державними будівлями (кВт/ метр) 7.3 
Частка загального обсягу електроенергії, одержуваної з 
поновлюваних джерел, у загальному обсязі енергоспоживання в 
місті 7.4 
Загальне енергоспоживання на душу населення (кВт·г/ рік) 7.5 
Середня кількість відключень електроенергії на одного споживача на 
рік 7.6 
Середня тривалість відключень електроенергії (у годинах)  7.7 

«Навколишнє середовище» 

О
хо

р
он

а 
 

н
ав

к
ол

и
ш

н
ьо

го
 

се
р

ед
ов

и
щ

а 

Концентрація мілко дисперсних зважених часток (РМ2.5) 8.1 
Концентрація зважених часток (РМ10) 8.2 
Викиди парникових газів у тоннах на душу населення 8.3 
Концентрація NO(2) (двоокису азоту) 8.4 
Концентрація SO(2) (диоксиду сірки) 8.5 
Концентрація O(3) (озону) 8.6 
Шумове забруднення  8.7 
Відносна зміна кількості місцевих видів 8.8 
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Продовження табл. Г.2 

Назва індикатора Код 
Складові 
елементи 
сталості 

«Фінанси» 

Е
к

он
ом

іч
н

и
й

 
р

оз
в

и
то

к
 Коефіцієнт обслуговування боргу (витрати по обслуговуванню боргу у 

відсотках від доходів із власних джерел населеного пункту)  9.1 
Капіталовкладення у відсотках від загальних витрат  9.2 
Доходи із власних джерел у відсотках від загальних доходів 9.3 
Коефіцієнт фактичного збору податків  9.4 

«Пожежна та надзвичайна ситуація» 

С
оц

іа
л

ьн
и

й
  

п
р

ог
р

ес
 

Кількість пожежників на 100 тис. жителів  10.1 
Кількість загиблих у пожежах на 100 тис. жителів  10.2 
Кількість загиблих від природних катастроф на 100 тис. жителів  10.3 
Кількість пожежників-волонтерів і пожежників по сумісництву на 100 
тис. жителів 10.4 
Час реагування на первинний виклик служб екстреного реагування 10.5 
Час реагування пожежної служби на первинний виклик  10.6 

«Управління» 

Е
к

он
ом

іч
н

и
й

 р
оз

в
и

то
к

 

С
оц

іа
л

ьн
и

й
 п

р
ог

р
ес

 Явка виборців на останніх муніципальних виборах (у відсотках від 
чисельності осіб, що мають право голосувати) 11.1 
Частка жінок у числі вибраних у міську владу  11.2 
Частка жінок, зайнятих у штаті міської влади 11.3 
Кількість обвинувачень у корупції й/або хабарництві серед міських 
чиновників на 100 тис. жителів  11.4 
Представлення інтересів громадян: кількість виборних посад у місцевій 
адміністрації у розрахунку на 100 тис. жителів 11.5 
Кількість зареєстрованих виборців у числі жителів, що досягли віку, 
який дає право участі в голосуванні 11.6 

«Здоров’я» 

С
оц

іа
л

ьн
и

й
 п

р
ог

р
ес

 

О
хо

р
он

а 
н

ав
к

ол
и

ш
н

ьо
го

 
се

р
ед

ов
и

щ
а 

Середня тривалість життя  12.1 
Кількість стаціонарних койко-місць у лікарнях на 100 тис. жителів 12.2 
Кількість лікарів на 100 тис. жителів  12.3 
Смертність дітей у віці до 5 років на 1000 дітей, народжених живими 12.4 
Чисельність середнього медичного й акушерського персоналу на 100 
тис. жителів  12.5 
Кількість фахівців в області психіатрії на 100 тис. жителів 12.6 
Кількість самогубств на 100 тис. жителів  12.7 

«Безпека» 

С
оц

іа
л

ьн
и

й
 

п
р

ог
р

ес
 Кількість поліцейських на 100 тис. жителів  14.1 

Кількість убивств на 100 тис. жителів  14.2 
Злочини проти власності у розрахунку на 100 тис. жителів 14.3 
Час реагування органів поліції на первинний виклик  14.4 
Кількість злочинів проти особистості у розрахунку на 100 тис. жителів  14.5 
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Продовження табл. Г.2 

Назва індикатора Код 
Складові 
елементи 
сталості 

«Рекреація» 

Е
к

он
ом

іч
н

и
й

 
р

оз
в

и
то

к
 

О
хо

р
он

а 
н

ав
к

ол
и

ш
н

ьо
го

 
се

р
ед

ов
и

щ
а 

Площа критих суспільних зон відпочинку на душу населення 13.1 

Площа вуличних суспільних зон відпочинку на душу населення 13.2 

«Тверді відходи» 

О
хо

р
он

а 
 

н
ав

к
ол

и
ш

н
ьо

го
  

се
р

ед
ов

и
щ

а 

Частка міського населення, забезпеченого послугою регулярного 
вивозу твердих (побутових) відходів  16.1 
Загальна кількість вивезених муніципальних твердих відходів на душу 
населення  16.2 
Частка міських твердих відходів, які проходять переробку  16.3 
Частка міських твердих відходів, які утилізуються на організованих 
смітниках  16.4 
Частка міських твердих відходів, які утилізуються в 
сміттєспалювальних установках  16.5 
Частка міських твердих відходів, які спалюються на відкритому повітрі 16.6 
Частка міських твердих відходів, які утилізуються на відкритих смітниках  16.7 
Частка міських твердих відходів, які утилізуються іншими способами  16.8 
Утворення небезпечних відходів на душу населення (тонни) 16.9 

Частка міських небезпечних матеріалів, які проходять переробку  
16.1

0 
«Телекомунікації та інновації» 

Е
к

он
ом

іч
н

и
й

 
р

оз
в

и
то

к
 

С
оц

іа
л

ьн
и

й
 

п
р

ог
р

ес
 Кількість підключень до інтернету у розрахунку на 100 тис. жителів  17.1 

Кількість підключень до стільникового зв'язка у розрахунку на 100 тис. 
жителів  17.2 
Кількість підключень до стаціонарного телефонного зв'язку у 
розрахунку на 100 тис. жителів  17.3 

«Притулок» 

Е
к

он
ом

іч
н

и
й

 
р

оз
в

и
то

к
 

Частка міського населення, що проживає в нетрях  15.1 

Кількість бездомних у розрахунку на 100 тис. жителів  15.2 

Частка родин, що не мають зареєстрованих майнових прав  15.3 
«Транспорт» 

Е
к

он
ом

іч
н

и
й

 р
оз

в
и

то
к

 

С
оц

іа
л

ьн
и

й
 п

р
ог

р
ес

 Кілометраж системи суспільного транспорту високої пропускної 
здатності у розрахунку на 100 тис. жителів  18.1 
Кілометраж системи легковагого суспільного транспорту розраховуючи 
на 100 тис. жителів  18.2 

Щорічна кількість поїздок на суспільному транспорті на душу населення  18.3 
Кількість особистих автомобілів на душу населення  18.4 
Частка жителів, що проживають у пригороді, й користуються для поїздки 
на роботу не особистим автомобілем, а іншим видом транспорту  18.5 

Кількість двоколісних моторних засобів пересування на душу населення  18.6 
Довжина велосипедних доріжок і смуг у розрахунку на 100 тис. жителів 18.7 
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Назва індикатора Код 
Складові 
елементи 
сталості 

Кількість дорожньо-транспортних випадків зі смертельним результатом 
на 100 тис. жителів  18.8 
Цивільне повітряне сполучення (кількість напрямків безпересадочних 
комерційних перельотів) 18.9 

«Міське планування» 

С
оц

іа
л

ьн
и

й
 

п
р

ог
р

ес
 

О
хо

р
он

а 
н

ав
к

ол
и

ш
н

ьо
г

о 
се

р
ед

ов
и

щ
а 

Площа зелених насаджень (у гектарах) на 100 тис. жителів  19.1 
Кількість дерев, що щорічно висаджуються, на 100 тис. населення  19.2 
Площа неофіційних поселень у відсотках від площі міста  19.3 
Співвідношення робочих місць і житла  19.4 

«Стічні води» 

О
хо

р
он

а 
н

ав
к

ол
и

ш
н

ьо
го

 
се

р
ед

ов
и

щ
а Частка міського населення, забезпеченого послугою відводу стічних 

вод 20.1 
Частка міських стоків, які не проходять очищення  20.2 
Частка міських стоків, що проходять первинне очищення  20.3 
Частка міських стоків, що проходять вторинне очищення  20.4 
Частка міських стоків, що проходять третинне очищення  20.5 

«Вода та санітарія» 

С
оц

іа
л

ьн
и

й
 п

р
ог

р
ес

 

О
хо

р
он

а 
н

ав
к

ол
и

ш
н

ьо
го

 
се

р
ед

ов
и

щ
а 

Частка міського населення, підключеного до питного водопостачання 21.1 
Частка міського населення, що має постійний доступ до поліпшеної 
системи водопостачання  21.2 
Частка міського населення, що має доступ до якісних санітарно-
гігієнічних умов  21.3 
Загальне побутове водоспоживання на душу населення (літрів/на добу)  21.4 
Загальне водоспоживання на душу населення (літрів/на добу) 21.5 
Середньорічна тривалість відключень водопостачання в годинах на 
родину  21.6 
Частка втрат води (неврахованої води) 21.7 
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Додаток Д 

Значення індикаторів міських послуг та якості життя за країнами світу за 

ISO 37120 

 

Таблиця Д.1.1 – Індикатори міських послуг та якості життя за країнами 

світу «Загальні» 

Місто Країна Рік 

Рі-
вень 
сер-

тифі-
кації 

* 

Назва показника 

Загальна 
чисель-

ність 
населен-
ня міста 

Площа 
міської 
терто-

рії  
(кв.км) 

Щіль-
ність 

населен-
ня (на 
кв.км) 

ВВП 
країни 
(млрд 
USD) 

Міський 
валовий 

поточний 
бюджет 

(млн 
USD) 

Міський 
валовий 
бюджет 

капітало-
вкладень 

(млн 
USD) 

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Аалтер (Aalter) Бельгія 2017 Р 20,22 81,92 247,00 445,64 – – 

Амман (Amman) Йорданія 2015 Р 2584,60 680,00 3800,88 31,50 34,14 100,85 
Бостон (Boston) США 2017 Р 672,84 125,00 5383,00 18624,45 2975,13 265,67 
Брісбен (Brisbane) Австралія 2017 Р 1184,22 1342,70 882,00 1290,90 1178,35 572,13 
Буенос-Айрес 
(Buenos Aires) Аргентина 2016 Р 3059,12 203,00 15070,00 541,75 6939,02 869,29 
Кембридж 
(Cambridge) Канада 2016 Р 134,90 112,80 1195,92 155,05 – – 
Кейптаун  
(Cape Town) 

Південна 
Африка 2016 А 4004,79 2456,00 1630,00 207,98 2340,48 440,47 

Дорал (Doral) США 2016 Р 51,38 40,06 1281,02 18569,10 51,75 20,92 
Ейндховен 
(Eindhoven) Нідерланди 2016 Р 224,79 88,84 2530,26 73444,21 85334,76 10440,00 

Гдиня (Gdynia) Польща 2017 А 247,48 135,00 1831,00 477,07 – – 
Великий Мель-
бурн (Greater 
Melbourne) Австралія 2015 А 4440,33 9990,50 444,50 1,15 – – 
Гвадалахара 
(Guadalajara) Мексика 2016 Р 4924,03 3263,00 1509,00 1046,92 597,64 864,63 
Хайфон 
(Haiphong) В'єтнам 2014 А 1925,22 1527,40 1260,45 171,39 2195,80 453,14 
Херлен (Heerlen) Нідерланди 2016 Р 87,41 45,53 1994,00 811,84 439,82 72,41 
Гельсінкі 
(Helsinki) Фінляндія 2014 А 612,66 216,00 2836,41 256,84 – – 
Джамшедпур 
(Jamshedpur) Індія 2016 G 627,00 63,63 9853,84 2073,54 – – 
Йоганнесбург 
(Johannesburg) 

Південна 
Африка 2016 А 4949,35 1645,00 3008,00 219,40 3574,80 672,00 

Кельце (Kielce) Польща 2017 Р 197,70 110,00 1797,31 469,51 242,07 29,42 
Копривниця 
Koprivnica) Хорватія 2016 Р 30,87 90,94 339,05 50,65 15,59 1,23 

Леон (León) Мексика 2015 Р 1514,08 1200,00 575,83 1282,72 – – 
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Продовження табл. Д.1.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Лос-Анджелес 
(Los Angeles) США 2015 Р 3884,34 1301,96 2983,46 16768,10 8100,00 449,40 
Макаті (Makati) Філіппіни 2015 Р 529,04 27,36 19336,22 284,00 213,19 21,86 

Мекка (Makkah) 
Саудівська 
Аравія 2015 Р 1919,91 483,25 3972,89 711,05 38,46 467,64 

Мельбурн 
(Melbourne) Австралія 2016 Р 128,98 37,70 3421,22 1345,38 287,43 56,25 
Мінна (Minna) Нігерія 2014 А 255,63 72,00 3550,43 521,80 – – 

Оквілл (Oakville) Канада 2017 Р 194,00 138,89 1395,60 1529,76 230,65 94,52 
Портланд 
(Portland) США 2017 Р 639,86 345,76 4792,60 18624,48 4765,86 453,69 
Порту (Porto) Португалія 2017 Р 214,33 41,42 5180,50 194,94 351,13 103,84 
Пуна (Pune) Індія 2016 Р 5574,00 479,00 6522,88 2303,54 – – 

Ріадх (Riyadh) 
Саудівська 
Аравія 2016 G 6506,70 3115,00 2088,00 672,21 – – 

Роттердам 
(Rotterdam) Нідерланди 2014 Р 618,36 208,88 2959,00 800,17 4467,54 721,08 
Санкт-Августин-
де-Демаурес 
(Saint-Augustin-
de-Desmaures) Канада 2017 Р 19,37 85,84 225,64 1529,76 47,92 16,95 
Сан - Дієго  
(San Diego) США 2016 Р 1381,08 842,23 1639,79 17418,93 2907,44 367,64 
Шанхай 
(Shanghai) Китай 2014 А 24151,50 6340,50 3809,08 9240,00 – – 
Шавініган 
(Shawinigan) Канада 2016 Р 49,04 737,00 66,54 1759,79 – – 

Синтра (Sintra) Португалія 2017 Р 382,52 319,23 1198,30 198,92 127,20 39,93 
Сурат (Surat) Індія 2016 G 5326,69 326,51 13304,00 2073,54 3,91 3,90 
Суррей (Surrey) Канада 2016 Р 526,29 316,00 1481,01 1785,00 343,25 339,35 
Місто Тайнань 
(Tainan City) Тайвань 2017 Р 1886,03 2191,65 861,00 525,20 1909,64 413,36 
Тайбей (Taipei) Тайвань 2017 Р 2695,70 271,80 9918,00 529,91 4237,24 965,19 
Гаага  
(The Hague) Нідерланди 2017 Р 519,99 98,13 5298,97 777,12 – – 
Торонто 
(Toronto) Канада 2015 Р 2808,50 634,00 4430,00 1707,00 9611,00 3255,10 
Торреон 
(Torreón) Мексика 2016 Р 679,29 305,23 2225,50 1187,00 65,34 53,05 
Тшване 
(Tshwane) 

Південна 
Африка 2016 А 3275,15 6345,00 516,18 314,39 2095,44 302,09 

Валенсія 
(Valencia) Іспанія 2015 Р 787,27 137,48 5849,19 1285,09 896,17 50,61 
Воан (Vaughan) Канада 2016 Р 303,23 273,56 1119,40 1529,76 202,83 61,57 
Загреб (Zagreb) Хорватія 2016 Р 790,02 641,32 1232,48 57,76 1112,26 135,80 
Зволле (Zwolle) Нідерланди 2017 Р 124,90 119,30 1046,00 811,84 543,76 97,68 

* Р – Платина (Platinum); G – Золото (Gold); А – Прагнення (Aspirational). Рівень 
сертифікації та рік подання даних залишаються постійними для всіх індикаторів. 
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Таблиця Д.1.2 – Індикатори міських послуг та якості життя за країнами 

світу «Загальні» 

Місто 

Назва показника 
Частка 

від 
загальної 
чисель-
ності 

населен-
ня 

країни 

Частка 
населе-
ння, яка 
припа-
дає на 
молодь 
(15-24 
років) 

Частка 
населе-
ння, яка 
припа-
дає на 
пенсіо-
нерів 
(65+) 

Щоріч-
на зміна 
чисель-
ності 

населе-
ння 

Частка 
населе-

ння, 
народ-
женого 

за 
кордо-

ном 

Частка 
населе-
ння, яка 
припа-
дає на 
нових 
імміг-
рантів 

Частка 
населен-
ня, яка 
припа-
дає на 

дітей (0-
14 

років) 

Частка 
населен-
ня, яка 

припадає 
на дорос-
лих (25-
64 років) 

Співвід-
ношення 
чоловіків 
і жінок 

(кількість 
чоловіків 

на 100 
жінок) 

4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.22 4.23 4.24 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Аалтер (Aalter) 0,18 12,00 20,32 0,72 2,70 – 15,27 52,43 0,99 
Амман 
(Amman) 38,00 21,32 3,52 2,19 – 0,05 11,29 40,06 1,06 
Бостон (Boston) 0,21 17,60 11,00 0,50 28,90 7,70 13,60 57,80 92,43 
Брісбен 
(Brisbane) 4,89 15,24 12,16 1,57 30,60 7,50 17,71 54,89 98,01 
Буенос-Айрес 
(Buenos Aires) 7,00 12,80 16,00 0,15 12,90 12,90 20,00 51,30 88,00 
Кембридж 
(Cambridge) – – – – – – – – – 
Кейптаун  
(Cape Town) 7,22 16,28 6,24 0,99 3,76 – 26,03 51,46 96,88 
Дорал (Doral) 0,02 13,30 6,70 4,09 62,81 14,31 24,30 55,70 89,80 
Ейндховен 
(Eindhoven) 1,32 13,49 16,47 1,04 31,80 7079,00 14,88 54,97 104,95 

Гдиня (Gdynia) – – 31,80 – – – – – – 
Великий 
Мельбурн 
(Greater 
Melbourne) 18,90 13,80 13,70 2,20 31,50 2,40 18,40 55,20 97,60 
Гвадалахара 
(Guadalajara) 4,07 18,39 6,35 1,40 0,41 3,57 27,04 48,15 95,00 
Хайфон 
(Haiphong) – – – – – – – – – 
Херлен 
(Heerlen) 0,51 – – – 27,60 – – – – 
Гельсінкі 
(Helsinki) – – – – – – – – – 
Джамшедпур 
(Jamshedpur) 0,00 – – 1,80 – – – – 109,00 
Йоганнесбург 
(Johannesburg) 8,90 15,00 5,00 3,90 32,00 – 26,00 54,00 100,00 

Кельце (Kielce) 0,51 8,68 19,57 -0,17 – – 13,32 58,44 88,43 
Копривниця 
Koprivnica) – – – – – – – – – 

Леон (León) – – – – – – – – – 
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Продовження табл. Д.1.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Лос-Анджелес 
(Los Angeles) – – – – – – – – – 

Макаті (Makati) – – – – – – – – – 
Мекка 
(Makkah) 0,57 19,62 4,68 1,16 – – 24,40 51,70 47,12 
Мельбурн 
(Melbourne) 0,54 26,50 6,60 5,60 47,60 22,30 6,50 60,40 102,36 

Мінна (Minna) 0,53 – – – – – – – – 
Оквілл 
(Oakville) 0,20 14,17 14,53 2,05 35,91 5,31 18,94 52,36 93,49 
Портланд 
(Portland) 2,08 11,20 11,60 9,60 14,08 – 15,70 60,80 121,41 

Порту (Porto) 0,26 8,84 27,57 0,95 3,30 – 12,39 51,20 81,80 

Пуна (Pune) – 18,51 5,81 – – – 22,97 52,03 95,00 
Ріадх (Riyadh) 20,00 21,36 2,30 4,00 41,16 0,80 26,56 49,80 128,00 
Роттердам 
(Rotterdam) 3,70 13,50 14,90 0,29 27,10 8,90 16,50 55,00 96,90 
Санкт-
Августин-де-
Демаурес 
(Saint-Augustin-
de-Desmaures) 0,10 13,42 16,02 0,74 3,47 0,19 16,45 54,06 99,70 
Сан - Дієго  
(San Diego) 0,43 15,25 1,43 1,86 26,23 – 16,93 52,38 99,87 
Шанхай 
(Shanghai) – – – – – – – – – 
Шавініган 
(Shawinigan) 0,13 9,57 26,40 – – 0,14 11,21 52,80 95,26 
Синтра (Sintra) 3,70 11,47 15,97 0,42 8,20 0,43 16,65 55,91 90,30 

Сурат (Surat) – 22,02 – 4,50 – – – – – 

Суррей (Surrey) 1,46 13,70 12,08 2,00 40,50 7,53 18,95 55,25 97,84 
Місто Тайнань 
(Tainan City) 8,01 12,47 13,77 0,03 1,80 0,52 12,54 61,22 100,01 

Тайбей (Taipei) 11,45 10,72 15,55 – 5,50 1,28 13,92 59,82 91,70 
Гаага  
(The Hague) 3,06 12,11 14,09 1,00 31,62 0,20 17,61 56,19 97,75 
Торонто 
(Toronto) 7,90 12,80 14,40 0,99 – – 15,30 57,50 94,00 
Торреон 
(Torreón) 0,57 17,21 17,12 1,30 0,22 – 26,79 48,80 94,40 
Тшване 
(Tshwane) 5,86 16,45 5,36 2,60 4,00 – 25,67 52,52 98,00 
Валенсія 
(Valencia) 1,70 9,40 19,56 0,00 11,95 3,83 13,91 56,76 91,49 
Воан (Vaughan) 0,90 13,60 14,20 1,20 46,00 3,50 18,80 53,45 94,80 
Загреб (Zagreb) 18,44 11,08 17,31 0,33 17,50 2,54 14,69 56,92 87,80 
Зволле (Zwolle) 0,74 12,70 14,70 0,84 8,40 0,52 18,50 54,20 96,50 
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Таблиця Д.1.3 – Індикатори міських послуг та якості життя за країнами 

світу «Загальні» 

Місто 

Назва показника 

Коефі-
цієнт 

залеж-
ності 

населе-
ння 

Частка 
жите-
лів, які 

не є 
грома-
дяна-

ми 

Загаль-
на кіль-

кість 
домо-
госпо-
дарств, 

тис 

Число 
жителів 

на 
одини-

цю 
житла 

Загальна 
кількість 
зайнятих 
житлових 
одиниць 
(у влас-
ності та 
оренді), 

тис 

Щіль-
ність 
житла  

(на 
кв. км) 

Середній 
дохід на 

одне 
домогос-

подарство 
(дол. 

США) 

Міський 
продукт 
на душу 
населен-

ня 
(тис.дол. 
США) 

Процен-
тна зміна 
зайнятос-

ті на 
основі 

останніх 
5 років 

4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 4.30 4.31 4.33 4.34 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Аалтер (Aalter) 70,50 – 8,36 2,42 7,44 – 51645,00 – 0,80 
Амман (Amman) 61,38 27,69 506,10 1,28 655,10 341,02 7432,30 2,71 0,72 
Бостон (Boston) 32,63 15,71 267,59 2,33 267,59 2140,74 96086,00 177,08 3,17 
Брісбен (Brisbane) 42,60 14,30 463,60 2,44 426,65 318,00 69283,38 48,42 1,09 
Буенос-Айрес 
(Buenos Aires) 56,20 13,20 1304,00 2,30 1150,73 6102,00 895,00 39,08 0,77 
Кембридж 
(Cambridge) – – – – – – – – – 
Кейптаун  
(Cape Town) 47,64 4,00 1264,85 3,17 1264,85 515,00 1389,16 5,00 2,26 
Дорал (Doral) 45,00 36,68 150,23 3,42 15,04 466,15 87398,00 76,07 -2,80 
Ейндховен 
(Eindhoven) 57,38  102,19 2,21 104,29 24,31 25359,00 39,75 0,97 

Гдиня (Gdynia) – – – – – – – – – 
Великий Мель-
бурн (Greater 
Melbourne) 32,10 17,00 1707,82 2,60 1707,82 – – 44,48 1,20 
Гвадалахара 
(Guadalajara) 50,18 1,00 1274,77 4,00 1088,02 391,00 11352,00 – 6,72 
Хайфон 
(Haiphong) – – – – – – – – – 

Херлен (Heerlen) – – – – – – – 44,23  
Гельсінкі 
(Helsinki) – – – – – – – – – 
Джамшедпур 
(Jamshedpur) – – 139,53 – – – – – – 
Йоганнесбург 
(Johannesburg) – 6,00 1853,37 2,70 – – – – – 

Кельце (Kielce) 49,00 – 79,64 2,38 83,49 753,90 – – 3,00 
Копривниця 
Koprivnica) – – – – – – – – – 

Леон (León) – – – – –  – – – 
Лос-Анджелес 
(Los Angeles) – – – – – – – – – 
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Продовження табл. Д.1.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Макаті (Makati) – – – – – – – – – 

Мекка (Makkah) – – – – – – – – – 
Мельбурн 
(Melbourne) 15,08 44,90 57,01 2,00 57,01 1882,25 – 539,47 3,10 

Мінна (Minna) – – – – – – – – – 

Оквілл (Oakville) 50,31 9,65 66,27 2,87 66,29 478,45 126354,74 – -1,20 
Портланд 
(Portland) 35,60 – 248,56 2,28 – – 81308,00 – – 

Порту (Porto) – – 128,48 – 93,29 – – 0,86 – 

Пуна (Pune) – – 776,55 4,19 – – – – – 

Ріадх (Riyadh) 40,53 36,00 1116,34 5,70 1116,34 873,00 23772,00 22,21 6,29 
Роттердам 
(Rotterdam) 45,90 – 317,86 1,90 289,49 1,48 79843,00 54,65 2,46 
Санкт-Августин-
де-Демаурес 
(Saint-Augustin-
de-Desmaures) 48,10 0,74 7,77 2,49 7,77 90,52 100347,70 119,89 0,07 
Сан - Дієго  
(San Diego) – 12,55 530,49 2,74 493,45 – 92389,00 62,30 – 
Шанхай 
(Shanghai) – – 0,00 – – – – – – 
Шавініган 
(Shawinigan) 60,31 – 26,23 – 24,17 – 21165,00 – – 

Синтра (Sintra) 48,41 8,17 183,27 2,60 142,63 574,10 40317,28 20,80 7,20 

Сурат (Surat) – – – – – – – – – 

Суррей (Surrey) – 11,90 152,85 3,10 152,85 518,94 83703,95 – – 
Місто Тайнань 
(Tainan City) 36,00 0,00 678,16 2,78 594,14 328,56 31688,13 – 0,43 

Тайбей (Taipei) 41,77 2,68 1047,28 2,57 829,36 3396,02 51498,82 – 0,10 
Гаага (The Hague) 46,41 15,27 255,79 2,03 227,46 2561,64 42697,20 45,93 -2,50 

Торонто (Toronto) – 3,00 1125,39 2,50 1125,39 1775,10 – 50,33 1,12 

Торреон (Torreón) 51,38 – 191,90 3,70 181,89 735,00 – 11,35 – 
Тшване 
(Tshwane) 39,00 – 1136,88 2,90 – – – – – 
Валенсія 
(Valencia) 53,22 2,44 409,06 2,41 328,98 3943,40 32356,13 24,29 1,20 

Воан (Vaughan) 49,20 12,70 94,26 3,20 94,25 3,25 101791,06 – -0,60 

Загреб (Zagreb) 47,06 0,72 303,44 2,57 299,98 599,28 12420,84 20,18 – 

Зволле (Zwolle) 49,70 2,40 57,52 2,17 53,05 444,00 40200,00 42,99 -2,00 
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Таблиця Д.1.4 – Індикатори міських послуг та якості життя за країнами 

світу «Загальні» 

Місто 

Назва показника 

Середньо-
річний 
рівень 

інфляції  
за останні 

5 років 

Розпо-
діл 

доходів 
(коефі-
цієнт 

Джині) 

ВВП 
країни 

на душу 
насе-
лення 

(тис.дол 
США) 

Місь-
кий 

продукт 
у % від 
ВВП 

країни 

Частка 
незасе-
лених 
терто-

рій 
(кв.км) 

Серед-
ньо-

річний 
рівень 

випадан-
ня дощів 

(мм) 

Кіль-
кість 

місце-
вих 

видів 

Серед-
ньорічна 
темпера-

тура 
(градусів 
Цельсія) 

Серед-
ньоріч-

ний 
рівень 

випадан-
ня снігу 

(см) 
4.35 4.36 4.37 4.38 4.42 4.43 4.44 4.46 4.47 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Аалтер (Aalter) – 24,00 – – – 864,20 – 10,50 – 

Амман (Amman) 3,58 0,42 5,22 3,90 60,00 373,50 1,00 17,20 85,00 
Бостон (Boston) 1,10 0,54 57,64 0,64 62,00 769,62 46,00 11,99 120,90 
Брісбен (Brisbane) 1,86 0,39 52,95 9,27 74,00 1021,60 4583,00 21,45 0,00 
Буенос-Айрес 
(Buenos Aires) 33,00 0,42 131,47 22,80 43,00 1,15 1,96 17,80 0,00 
Кембридж 
(Cambridge) – – – – – – – – – 
Кейптаун  
(Cape Town) 5,36 0,62 3,77 9,90 86,00 382,00 – 16,60 0,00 

Дорал (Doral) 1,90 0,42 57,47 0,02 79,00 1549,40 – 24,66 0,00 
Ейндховен 
(Eindhoven) 1,78 0,30 50,93 76,62 48,70 952,00  11,08 0,22 

Гдиня (Gdynia) – – – – – – – – – 
Великий Мель-
бурн (Greater 
Melbourne) – – 48,64 17,70 – 648,30 – 19,90 – 
Гвадалахара 
(Guadalajara) 3,42 0,46 8,21 – – 935,00 – 20,44 0,00 
Хайфон 
(Haiphong) – – 1,91 – – – – – – 

Херлен (Heerlen) – – 47,81 – – – – – – 
Гельсінкі 
(Helsinki) – – 49,15 – – – – – – 
Джамшедпур 
(Jamshedpur) – – – – – – – – – 
Йоганнесбург 
(Johannesburg) – – 3,92 – – – – – – 

Кельце (Kielce) 1,47 – 12,37 – 84,97 – – 7,80 – 
Копривниця 
Koprivnica) – – – – – – – – – 

Леон (León) – – – – – – – – – 
Лос-Анджелес 
(Los Angeles) – – 53,04 – – – – – – 

Макаті (Makati) – – – – – – – – – 
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Продовження табл. Д.1.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Мекка (Makkah) – – – – – – – – – 
Мельбурн 
(Melbourne) – – 56,41 3,65 – 439,62 – 20,40 – 

Мінна (Minna) – – 3,01 – – – – – – 

Оквілл (Oakville) 1,76 0,31 42,16 – 65,00 787,00 1927,00 8,10 81,00 
Портланд 
(Portland) – – – – – 1194,31 – 13,61 109,22 

Порту (Porto) – – 24,12 – 1,48 1529,10 – 15,50 0,00 

Пуна (Pune) – – – – – – – – – 

Ріадх (Riyadh) 4,00 0,55 21,67 19,00 23,00 50,95 0,00 25,00 0,00 
Роттердам 
(Rotterdam) 1,46 0,35 52,16 8,10 – 801,90 – 11,90 – 
Санкт-Августин-
де-Демаурес 
(Saint-Augustin-
de-Desmaures) 1,20 – 42,16 0,15 87,00 899,30 – 4,20 303,40 
Сан - Дієго  
(San Diego) – – 54,60 – – – – – – 
Шанхай 
(Shanghai) – – 8,61 – – – – – – 
Шавініган 
(Shawinigan) – – – – 95,00 848,80 2187,00 4,80 226,00 
Синтра (Sintra) 1,40 0,34 19,24 4,00 8166,0 894,80 1100,00 18,10 0,00 

Сурат (Surat) – – – – – – – – – 

Суррей (Surrey) – – – – – 1050,00 – – – 
Місто Тайнань 
(Tainan City) 1,01 0,35 22,38 – 96,30 2351,00 58730,0 25,00 0,00 

Тайбей (Taipei) 0,94 0,31 22,54 – 86,05 2431,70 982,00 24,00 0,00 

Гаага (The Hague) 1,38 0,30 45,77 3,12 64,57 64,75 45939,0 12,17 – 

Торонто (Toronto) 2,16 0,40 44,77 8,87 – 609,00 301,00 8,00 141,00 

Торреон (Torreón) – 0,45 10,33 1,03 – 210,00 396,00 21,00  
Тшване 
(Tshwane) 5,40 0,63 5,79 9,00 – – – – – 
Валенсія 
(Valencia) 1,47 34,70 27,56 1,49 66,97 326,30 135,00 20,60 0,00 

Воан (Vaughan) 1,60 0,32 43,52 – – 731,00 31,00 7,72 – 

Загреб (Zagreb) 3,60 – 13,58 33,15 – 1233,80 2243,00 12,30 – 

Зволле (Zwolle) 1,38 0,30 48,04 0,70 87,80 952,00 – 11,70 – 
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Таблиця Д.2 – Індикатори міських послуг та якості життя за країнами світу 

за темою «Економіка» 

Місто 

Назва показника 

Рівень 
безро-
біття в 
місті 

Оціночна 
вартість об’єктів 
комерційної та 
промислової 

нерухомості у 
відсотках від 

загальної 
оціночної 

вартості всього 
майна 

Частка 
міського 
населен-
ня, що 
живе за 
межею 
бідності 

Частка 
населення, 

що має 
повну 

зайнятість 

Рівень 
безробіт-
тя серед 
молоді 

Кількість 
суб’єктів 
підприєм-
ництва на 
100 тис. 

осіб 

Кількість 
патентів 

на 
100 тис. 
осіб на 

рік 

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Аалтер (Aalter) 3,33 32,18 0,15 17,18 11,20 11320,01 – 

Амман (Amman) – 0,98 11,40 21,46 7,19 2539,54 0,43 

Бостон (Boston) – – – – – – – 

Брісбен (Brisbane) 5,50 15,15 13,90 37,48 12,32 10032,70 10,05 
Буенос-Айрес 
(Buenos Aires) 10,50 21,61 21,00 49,70 11,40 4633,00 6,99 
Кембридж 
(Cambridge) 6,40 20,25 12,00 55,00 15,80 7483,00 71,00 
Кейптаун  
(Cape Town) 22,10 30,67 26,68 33,80 46,70 – – 
Дорал (Doral) 5,80 39,00 12,40 38,90 6,25 14746,23 38,92 
Ейндховен 
(Eindhoven) 8,30 25,00 10,90 28,00 12,00 9022,00 226,00 

Гдиня (Gdynia) 4,90 – 13,60 – 8,10 15606,00 8,80 
Великий Мель-
бурн (Greater 
Melbourne) 6,65 – 8,20 50,63 11,05 3584,42 13,63 
Гвадалахара 
(Guadalajara) 3,75 34,02 36,26 30,96 4,02 4466,65 0,51 
Хайфон 
(Haiphong) 4,80 69,05 3,23   1169,95 0,21 

Херлен (Heerlen) 8,65 19,63 14,50 22,50 12,10 6526,00 – 
Гельсінкі 
(Helsinki) 6,70 – – – – – – 
Джамшедпур 
(Jamshedpur) – – – – – – – 
Йоганнесбург 
(Johannesburg) 28,40 – 38,20 – 31,50 – – 

Кельце (Kielce) 7,70 33,01 3,60 42,50 8,50 11885,00 3,54 
Копривниця 
Koprivnica) 10,37 53,99 33,80 51,51 8,50 1626,07 0,00 
Леон (León) 4,72 20,00 49,99 35,71 3,22 5235,33 0,13 
Лос-Анджелес 
(Los Angeles) 7,70 29,60 22,00 36,79 21,21 12316,00 37,30 
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Продовження табл. Д.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Макаті (Makati) 3,70 57,75 4,61 42,64 9,01 6116,43 9,26 
Мекка (Makkah) 4,28 7,86 21,39 36,08 28,00 1312,50 6,00 
Мельбурн 
(Melbourne) 4,86 48,48 11,03 36,08 7,82 11002,48 114,75 

Мінна (Minna) – – – – – – – 

Оквілл (Oakville) 6,90 13,09 9,75 29,92 20,54 4254,12 138,35 
Портланд 
(Portland) – – – – – – – 

Порту (Porto) 17,60 3,07 19,50 39,80 38,80 17024,00 31,00 

Пуна (Pune) – 12,76 – 36,14 – 1507,30 10,77 
Ріадх (Riyadh) 6,70 7,24 12,00 35,09 6,90 4905,97 1,20 
Роттердам 
(Rotterdam) – – – – – – – 
Санкт-Августин-
де-Демаурес 
(Saint-Augustin-
de-Desmaures) 3,79 18,52 2,03 29,65 10,74 9596,17 53,13 
Сан - Дієго  
(San Diego) 4,70 26,10 15,36 40,10 17,53 6933,25 383,76 
Шанхай 
(Shanghai) 4,20 – 8,40 – – –  
Шавініган 
(Shawinigan) 8,20 11,06 8,70 29,69 47,36 3537,00 2,04 
Синтра (Sintra) 6,34 19,05 0,01 38,89 3,68 9143,67 2,88 

Сурат (Surat) – – – – – – – 

Суррей (Surrey) 7,93 17,03 15,32 39,14 16,00 3084,89 9,99 
Місто Тайнань 
(Tainan City) 3,80 29,29 1,18 41,43 13,10 5003,18 178,23 

Тайбей (Taipei) 3,90 20,06 1,76 – 11,00 8328,03 263,89 
Гаага (The Hague) 8,80 21,13 14,50 27,28 16,10 9284,94 516,69 
Торонто (Toronto) 9,52 18,90 22,60 38,00 21,60 3292,50 36,40 
Торреон (Torreón) 5,11 13,46 26,87 39,79 10,95 4220,89 0,71 
Тшване 
(Tshwane) 25,10 – 14,49 37,59 54,30 – – 
Валенсія 
(Valencia) 21,70 27,06 26,20 38,20 60,55 13647,13 12,46 
Воан (Vaughan) 5,80 22,10 6,80 30,84 18,30 3428,87 14,20 
Загреб (Zagreb) 9,62 70,68 3,25 38,52 31,07 11670,13 2,91 
Зволле (Zwolle) 7,00 26,60 7,90 24,50 13,20 7374,00 10,40 
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Таблиця Д.3 – Індикатори міських послуг та якості життя за країнами 

світу за темою «Освіта» 

Місто 

Назва показника 
Частка 

жіночого 
населення 
шкільного 
віку, що 

значиться в 
навчальних 

закладах 

Охоплення 
початко-

вою 
освітою: 

коефіцієнт 
випуску 

Охоплення 
середньою 
освітою: 

коефіцієнт 
випуску 

Співвід-
ношення 

учнів 
і вчителів 

у сфері 
початко-
вої освіти 

Частка 
чоловічого 
населення 
шкільного 
віку, що 

значиться в 
навчальних 

закладах 

Частка 
населення 
шкільного 
віку, що 

значиться в 
навчальних 

закладах 

Частка 
населення, 

що 
одержали 

вищу 
освіту на 
100000 
жителів 

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Аалтер (Aalter) 100,00 107,63 94,57 18,16 100,00 100,00 – 

Амман (Amman) 91,47 93,64 74,42 16,03 88,32 89,86 988,97 

Бостон (Boston) 96,90 100,00 76,00 14,50 96,50 96,67 40034,00 
Брісбен (Brisbane) 107,40 105,90 103,40 14,50 107,80 107,62 32965,47 
Буенос-Айрес 
(Buenos Aires) 79,30 89,79 64,60 25,68 79,04 79,18 26959,00 
Кембридж 
(Cambridge) 100,00 100,00 85,00 16,90 100,00 100,00 37236,00 
Кейптаун  
(Cape Town) 74,36 66,67 57,16 35,45 69,04 71,66 8012,44 
Дорал (Doral) 96,39 94,97 95,10 18,10 91,58 93,91 38886,84 
Ейндховен 
(Eindhoven) 94,00 100,00 93,00 17,54 94,00 94,00 37058,00 
Гдиня (Gdynia) 85,33 92,51 86,51 13,20 83,72 84,51 23708,15 
Великий Мель-
бурн (Greater 
Melbourne) – – – – – – – 
Гвадалахара 
(Guadalajara) 91,08 96,79 85,86 30,00 93,16 92,90 19000,00 
Хайфон 
(Haiphong) 84,68 99,60 99,91 14,06 84,18 84,42  
Херлен (Heerlen) 99,97 100,00 89,06 19,32 99,97 99,97 23609,14 
Гельсінкі 
(Helsinki) – – – 11,60 – – 33361,00 
Джамшедпур 
(Jamshedpur) 99,33 95,94 95,24 26,69 99,16 99,24 – 
Йоганнесбург 
(Johannesburg) 40,00 – – 36,00 – – – 

Кельце (Kielce) 99,78 95,51 88,45 12,21 98,90 99,33 26636,28 
Копривниця 
Koprivnica) 124,41 100,00 97,93 13,01 113,82 118,95 15875,23 
Леон (León) 81,83 98,48 96,33 26,92 80,28 80,99 464,30 
Лос-Анджелес 
(Los Angeles) 94,80 99,00 75,00 26,60 94,50 94,70 24100,00 
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Продовження табл. Д.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Макаті (Makati) 99,75 78,85 88,54 32,08 97,80 98,76 24176,10 
Мекка (Makkah) 87,67 95,84 82,23 11,20 70,65 78,61 543,80 
Мельбурн 
(Melbourne) 91,41 107,21 99,02 14,71 94,78 93,13 46628,93 

Мінна (Minna) – – – 19,00 – – – 

Оквілл (Oakville) 82,55 122,67 104,07 16,65 84,30 83,45 53566,54 
Портланд 
(Portland) 92,18 100,00 90,00 13,98 92,38 92,28 42844,95 
Порту (Porto) 91,90 90,80 78,70 13,10 90,30 91,10 22494,00 

Пуна (Pune) 47,43 93,85 74,59 48,58 52,72 60,18 – 

Ріадх (Riyadh) 96,00 103,09 96,57 13,00 98,70 97,51 17233,00 
Роттердам 
(Rotterdam) 99,00 82,55 45,40 14,70 98,50 98,70 26000,00 
Санкт-Августин-
де-Демаурес 
(Saint-Augustin-
de-Desmaures) 91,65 100,00 74,70 14,20 91,05 91,34 60069,08 
Сан - Дієго  
(San Diego) 96,05 – 54,04 20,71 92,99 94,51 36703,51 
Шанхай 
(Shanghai) – – – 15,82 99,90 99,90 – 
Шавініган 
(Shawinigan) 100,00 100,00 70,60 14,47 100,00 100,00 44726,97 
Синтра (Sintra) 85,44 114,48 51,55 12,36 89,14 87,31 11168,90 
Сурат (Surat) 56,11 92,85 54,77 37,09 55,45 55,71 633,31 
Суррей (Surrey) 100,00 100,00 89,00 18,17 100,00 100,00 39900,64 
Місто Тайнань 
(Tainan City) 99,61 100,86 97,39 12,79 99,65 99,63 30063,00 
Тайбей (Taipei) 99,94 100,67 99,50 12,05 99,93 99,94 45223,14 
Гаага (The Hague) 96,66 100,00 78,60 16,73 96,52 96,59 25000,58 
Торонто (Toronto) 90,70 100,00 84,75 14,50 91,30 91,00 47014,00 
Торреон (Torreón) 86,78 93,45 84,66 27,63 86,78 86,78 629,04 
Тшване 
(Tshwane) 76,00 – – 36,01 77,40 76,70 10182,32 
Валенсія 
(Valencia) 97,60 104,45 72,40 21,43 92,60 98,20 36,15 
Воан (Vaughan) 100,47 100,00 100,00 21,71 100,14 100,28 46059,70 
Загреб (Zagreb) 97,14 99,41 89,46 11,52 93,27 95,15 24724,28 
Зволле (Zwolle) 99,70 100,00 85,40 19,50 99,60 99,60 27450,00 
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Таблиця Д.4 – Індикатори міських послуг та якості життя за країнами світу за 

темою «Енергетика» 

Місто 

Назва показника 

Загальне 
побутове 

споживан-
ня електро-
енергії на 

душу 
населення 
(кВт·г/рік) 

Частка 
міського 

населення, 
що має 

санкціоно-
ване 

підклю-
чення до 
електро-
мережі 

Щорічне 
енерго-
спожи-
вання 

держав-
ними 

будівля-
ми (кВт/ 

метр) 

Частка 
загального 

обсягу 
електроенергії, 
одержуваної з 
поновлюваних 

джерел, у 
загальному 

обсязі 
енергоспожи-
вання в місті 

Загальне 
енергоспо
живання 
на душу 

населення 
(кВт·г/ 

рік) 

Середня 
кількість 
відклю-

чень 
електро-
енергії на 

одного 
спожива-
ча на рік 

Середня 
тривалість 
відключень 

електро-
енергії  
(у год.) 

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Аалтер (Aalter) 1771,56 93,48 54,82 36,65 7597,00 0,40 0,34 
Амман (Amman) 127,49 99,30 56,14 0,36 1200,50 0,15 4,37 
Бостон (Boston) 1971,00 100,00 110,60 15,00 9736,69 0,30 0,00 
Брісбен (Brisbane) 2096,60 100,00 127,50 8,10 7864,90 0,03 0,08 
Буенос-Айрес 
(Buenos Aires) 1567,11 91,95 170,00 0,00 4064,00 3,80 17,00 
Кембридж 
(Cambridge) 2767,50 100,00 132,70 32,00 10285,90 1,40 0,90 
Кейптаун  
(Cape Town) 1163,51 68,98 51,70 – 3112,68 2,80 1,61 
Дорал (Doral) 5738,40 100,00 323,83 0,40 21173,82 1,32 0,01 
Ейндховен 
(Eindhoven) 1301,80 99,31 104,00 3,30 19721,00 0,21 1,00 

Гдиня (Gdynia) 830,90 – – – 2688,49 – – 
Великий Мель-
бурн (Greater 
Melbourne) – – – – – – – 
Гвадалахара 
(Guadalajara) 355,73 99,59 137,67 15,41 1742,57 1,26 76,31 
Хайфон 
(Haiphong) 609,26 100,00 – – 1625,43 33,60 59,00 
Херлен (Heerlen) 1243,50 84,00 237,65 0,19 22795,91 0,03 0,27 
Гельсінкі 
(Helsinki) – – – – – – – 
Джамшедпур 
(Jamshedpur) 315,62  203,00 4,00 581,14 1,76 5,86 
Йоганнесбург 
(Johannesburg) – 91,40 – – – – – 

Кельце (Kielce) 617,34 100,00 13,96 18,17 1233,21 0,01 2,91 
Копривниця 
Koprivnica) 1462,98 96,58 70,92 0,16 6503,70 – – 

Леон (León) 414,17 57,00 18,57 3,00 2268,80 2,12 0,61 
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Продовження табл. Д.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Лос-Анджелес 
(Los Angeles) 2111,00 99,41 – 25,00 6492,74 0,48 61,69 
Макаті (Makati) 897,32 99,59 62,13 15,83 4295,20 2,66 0,99 
Мекка (Makkah) 4963,87 92,36 756,25 0,00 8355,22 0,01 0,00 
Мельбурн 
(Melbourne) 1834,00 100,00 137,85 11,60 23515,85 0,28 1,88 
Мінна (Minna)  97,00  9,00  1080,00 1,33 
Оквілл (Oakville) 3103,51 100,00 387,53 36,00 8506,41 0,90 0,56 
Портланд 
(Portland) 3493,00 93,46 15,62 23,00 10351,63 – – 

Порту (Porto) 1852,20 100,00 19,50 20,80 5549,79 0,00 0,92 

Пуна (Pune) 729,95  71,92 1,04 2023,07 – – 

Ріадх (Riyadh) 4783,50 99,90 70,86 0,00 9032,14 1,70 2,35 
Роттердам 
(Rotterdam) 1051,00 – – 4,10 7304,00 0,20 1,73 
Санкт-Августин-
де-Демаурес 
(Saint-Augustin-
de-Desmaures) 9201,46 100,00 231,89 97,50 17797,42 2,94 3,90 
Сан - Дієго  
(San Diego) 1838,00 100,00 160,17 11,30 6534,22 0,63 1,26 
Шанхай 
(Shanghai) 787,14 – – – 5685,70 – – 
Шавініган 
(Shawinigan) 9200,00 100,00 225,21 99,80 213,00 0,69 1,53 
Синтра (Sintra) 1810,44 100,00 15,08 2,68 9157,77 0,00 0,00 

Сурат (Surat) – – – – – – – 

Суррей (Surrey) 3272,10 100,00 190,69 98,13 6136,56 0,93 2,30 
Місто Тайнань 
(Tainan City) 1879,77 100,00 23,46 1,29 13736,91 0,24 1,02 
Тайбей (Taipei) 1817,50 96,86 42,16 8,71 6122,18 0,06 0,80 
Гаага (The Hague) 1000,00 100,00 76,93 1,33 3500,00 0,00 0,28 
Торонто (Toronto) 1845,00 100,00 615,10 31,20 8992,70 1,39 0,79 
Торреон (Torreón) 510,69 100,00 5,10 0,33 2833,76 0,70 0,67 
Тшване 
(Tshwane) – 79,71 – – – – – 
Валенсія 
(Valencia) 1433,08 100,00 47,42 4,74 3233,04 1,01 0,68 
Воан (Vaughan) 3118,75 100,00 203,78 0,45 9693,32 1,49 1,80 
Загреб (Zagreb) 1127,15 98,83 69,09 0,82 3314,04 1,66 4,13 
Зволле (Zwolle) 1150,00 100,00 93,00 6,00 4850,00 0,03 1,10 
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Таблиця Д.5 – Індикатори міських послуг та якості життя за країнами світу за 

темою «Навколишнє середовище» 

Місто 

Назва показника 
Концент-

рація 
мілко 

дисперс-
них 

зважених 
часток 

(РМ2.5) 

Концент-
рація 

зважених 
часток 
(РМ10) 

Викиди 
парнико-
вих газів 
у тоннах 
на душу 
населен-

ня 

Концен-
трація 
NO(2) 

(двооки
су 

азоту) 

Концен-
трація 
SO(2) 

(диоксид
у сірки) 

Концен-
трація 
O(3) 

(озону) 

Шумове 
забруд-
нення 

Відносна 
зміна 

кількості 
місцевих 

видів 

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Аалтер (Aalter) 12,20 18,00 11,30 11,00 1,40 49,70 – – 

Амман (Amman) 33,67 87,97 2,17 6,55 11,69 35,60 – 0,00 
Бостон (Boston) 6,51 12,53 9,60 27,00 1,17 47,53 7,93 0,00 

Брісбен (Brisbane) 6,60 15,10 20,80 12,60 3,10 34,60 – – 
Буенос-Айрес 
(Buenos Aires) 16,00 30,00 4,23 110,00 30,00 45,00 98,00 – 
Кембридж 
(Cambridge) 8,00 – 6,67 7,00 2,20 27,30 – – 
Кейптаун  
(Cape Town) – 27,68 6,18 – – 35,17 100,00 – 

Дорал (Doral) 6,57 21,75 13,67 – 0,00 57,26 – – 
Ейндховен 
(Eindhoven) 15,10 23,50 6,70 24,30 3,19 31,00 38,00 – 

Гдиня (Gdynia) 13,50 19,30 – 15,20 3,10 – 4,22 – 
Великий Мель-
бурн (Greater 
Melbourne) – – – – – – – – 
Гвадалахара 
(Guadalajara) 21,26 43,98 3,27 37,62 5,89 41,86 68,00 – 
Хайфон 
(Haiphong) – – 10,45 32,60 44,50 – – – 

Херлен (Heerlen) 15,20 21,40 6,61 18,70 2,00 48,80 11,20 – 
Гельсінкі 
(Helsinki) – – – – – – – – 
Джамшедпур 
(Jamshedpur) 46,75 84,38 31,94 36,60 15,65 29,22 61,70 – 
Йоганнесбург 
(Johannesburg) 51,00 98,00 5,19 – – – – – 

Кельце (Kielce) 20,75 30,36 6,83 25,59 7,10 42,91 23,92 – 
Копривниця 
Koprivnica) 15,50 20,38 3,08 13,60 4,60 63,00 – – 

Леон (León) 23,26 50,65 3,34 39,03 25,60 57,91 – – 
Лос-Анджелес 
(Los Angeles) 16,00 26,00 13,39 28,02 0,86 51,64 – – 
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Продовження табл. Д.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Макаті (Makati) 27,83 46,68 3,08 52,00 14,00 77,00 – – 

Мекка (Makkah) 11,00 166,00 10,01 32,38 16,35 79,10 52,00 – 
Мельбурн 
(Melbourne) 7,90 16,20 41,24 19,21 1,40 30,01 – – 

Мінна (Minna) – – – – – – – – 

Оквілл (Oakville) 7,03 – 4,79 15,55 – 53,73 – 0,05 
Портланд 
(Portland) 5,60 33,00 10,05 52,64 10,48 0,06 18,40 – 

Порту (Porto) 5,10 18,00 4,48 45,00 2,70 39,90 58,50 – 

Пуна (Pune) 52,30 102,13 1,46 16,75 28,20 35,00 – – 

Ріадх (Riyadh) 50,22 132,00 9,10  40,00  – – 
Роттердам 
(Rotterdam) 14,90 20,30 5,70 31,50 7,10 40,00 – – 
Санкт-Августин-
де-Демаурес 
(Saint-Augustin-
de-Desmaures) 8,00 15,00 9,60 9,00 1,00 47,00 39,20 – 
Сан - Дієго  
(San Diego) 10,20 23,10 10,10 24,44 0,00 60,00 – – 
Шанхай 
(Shanghai) 48,00 71,00 – 46,00 23,00 – – – 
Шавініган 
(Shawinigan) 9,50 15,43 3,44 3,48 0,29 25,09 – – 

Синтра (Sintra) 12,20 20,50 2,38 11,80 0,20 65,20 45,52 – 

Сурат (Surat) 30,57 88,58 3,97 20,26 13,71 – – – 

Суррей (Surrey) 5,80 11,00 4,53 9,00 0,20 21,00 – – 
Місто Тайнань 
(Tainan City) 25,40 55,90 11,49 23,89 8,02 59,20 58,00 0,32 
Тайбей (Taipei) 17,30 34,30 4,48 41,10 7,70 53,10 61,16 2,04 
Гаага (The Hague) 11,88 19,60 4,20 28,52 1,74 44,28 37,00 1,34 

Торонто (Toronto) 8,96 – 7,33 29,25 2,04 47,53 – 2,30 

Торреон (Torreón) 19,70 60,26 1,29 26,34 5,19 41,81 – 2,78 
Тшване 
(Tshwane) – – – – – – – – 
Валенсія 
(Valencia) 12,00 23,50 3,55 30,00 2,28 48,85 69,70 0,00 

Воан (Vaughan) 9,20 – 13,73 44,95 – 52,11 – 2,01 

Загреб (Zagreb) 21,00 28,50 3,50 41,20 1,35 37,20 – – 

Зволле (Zwolle) 10,37 18,00 7,80 22,22 – – 26,60 1,00 
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Таблиця Д.6 – Індикатори міських послуг та якості життя за країнами світу за 

темою «Фінанси» 

Місто 

Назва показника 
Коефіцієнт обслуговування 

боргу (витрати з 
обслуговування боргу у 
відсотках від доходів із 

власних джерел населеного 
пункту) 

Капіталовкла-
дення у 

відсотках від 
загальних 

витрат 

Доходи із 
власних 
джерел у 

відсотках від 
загальних 
доходів 

Коефіцієнт 
фактичного 

збору 
податків 

9.1 9.2 9.3 9.4 
1 2 3 4 5 

Аалтер (Aalter) 18,50 10,80 65,17 97,23 
Амман (Amman) 8,57 56,71 71,34 60,28 
Бостон (Boston) 6,40 8,06 85,38 99,30 
Брісбен (Brisbane) 6,35 27,19 94,30 99,79 
Буенос-Айрес 
(Buenos Aires) 2,48 15,56 95,56 97,70 
Кембридж 
(Cambridge) 14,00 16,00 84,00 102,00 
Кейптаун  
(Cape Town) 3,09 14,52 69,00 102,53 
Дорал (Doral) 2,70 14,40 80,24 98,30 
Ейндховен 
(Eindhoven) 24,00 4,30 31,70 97,01 

Гдиня (Gdynia) 1,60 14,60 69,00 – 
Великий Мель-
бурн (Greater 
Melbourne) – – – – 
Гвадалахара 
(Guadalajara) 86,63 7,77 38,19 69,50 
Хайфон 
(Haiphong) – – – – 

Херлен (Heerlen) 24,15 9,92 16,16 – 
Гельсінкі 
(Helsinki) – – – – 
Джамшедпур 
(Jamshedpur) – – – – 
Йоганнесбург 
(Johannesburg) 5,70 16,30 76,10 – 

Кельце (Kielce) 2,85 12,06 53,85 87,89 
Копривниця 
Koprivnica) 5,71 6,21 70,58 75,09 
Леон (León) 11,75 2,81 25,90 51,06 
Лос-Анджелес 
(Los Angeles) 7,59 5,80 91,14 – 

Макаті (Makati) 2,05 14,09 91,66 99,32 

Мекка (Makkah) 10,76 1,75 94,00 – 
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Продовження табл. Д.6 

1 2 3 4 5 
Мельбурн 
(Melbourne) 0,22 16,37 91,33 99,53 

Мінна (Minna) – 39,98 1,42 – 

Оквілл (Oakville) 5,34 28,27 7,95 96,28 
Портланд 
(Portland) 15,97 8,12 74,41 98,00 
Порту (Porto) 0,80 11,52 75,83 96,03 
Пуна (Pune) 39,09 49,99 93,01 40,00 

Ріадх (Riyadh) 12,00 – – – 
Роттердам 
(Rotterdam) 46,72 7,57 33,10 92,40 
Санкт-Августин-
де-Демаурес 
(Saint-Augustin-
de-Desmaures) 17,68 4,31 95,14 94,06 
Сан - Дієго  
(San Diego) 5,61 9,50 – 99,00 
Шанхай 
(Shanghai) – – – – 
Шавініган 
(Shawinigan) 27,90 25,94 87,14 78,14 
Синтра (Sintra) 0,15 6,71 92,42 98,77 
Сурат (Surat) 0,00 49,98 57,36 86,73 
Суррей (Surrey) 2,31 41,07 65,44 97,72 
Місто Тайнань 
(Tainan City) 11,15 17,21 68,63 97,86 
Тайбей (Taipei) 13,10 15,22 66,70 96,23 
Гаага (The Hague) 6,48 10,91 24,43 91,30 
Торонто (Toronto) 7,90 19,20 74,90 97,80 
Торреон (Torreón) 13,84 21,82 33,85 66,26 
Тшване 
(Tshwane) 8,83 14,36 83,20 – 
Валенсія 
(Valencia) 20,78 6,50 61,73 83,32 
Воан (Vaughan) 6,63 13,33 95,42 76,82 

Загреб (Zagreb) 3,90 5,41 29,48 – 

Зволле (Zwolle) 43,50 8,50 24,20 99,76 
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Таблиця Д.7 – Індикатори міських послуг та якості життя за країнами світу за 

темою «Пожежна та надзвичайна ситуація» 

Місто 

Назва показника 

Кількість 
пожежни-

ків на 
100000 
жителів 

Кількість 
загиблих 

у 
пожежах 
на 100000 
жителів 

Кількість 
загиблих 

від 
природних 
катастроф 
на 100000 
жителів 

Кількість 
пожежників-
волонтерів і 
пожежників 

по 
сумісництву 

на 100000 
жителів 

Час 
реагування 

на 
первинний 

виклик 
служб 

екстреного 
реагування 

Час 
реагування 
пожежної 
служби на 
первинний 

виклик 

10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 
1 2 3 4 5 6 7 

Аалтер (Aalter) 9,87 0,00 0,00 320,75 13,48 13,48 
Амман (Amman) 31,15 0,50 0,00 0,00 10,40 10,40 
Бостон (Boston) 220,40 0,76 0,00 0,00 8,17 3,75 

Брісбен (Brisbane) 37,38 0,27 0,14 53,30 – 11,00 
Буенос-Айрес 
(Buenos Aires) 47,95 0,00 0,00 – 6,00 6,00 
Кембридж 
(Cambridge) 83,00 0,00 0,00 0,00 10,06 7,00 
Кейптаун  
(Cape Town) 19,98 – – 3,47 – 11,96 
Дорал (Doral) 147,85 0,00 0,00 0,00 7,48 7,80 
Ейндховен 
(Eindhoven) 38,00 0,69 0,00 9,79 5,63 6,70 
Гдиня (Gdynia) 130,00 0,00 0,00 37,17 5,00 5,00 
Великий Мель-
бурн (Greater 
Melbourne) – – – – – – 
Гвадалахара 
(Guadalajara) 22,50 0,06 0,00 1,96 10,50 10,00 
Хайфон 
(Haiphong) 25,00 0,00 0,05 2953,30 – – 

Херлен (Heerlen) 37,45 0,36 6,13 84,30 – 9,62 
Гельсінкі 
(Helsinki) 79,80 0,98 – 106,70 – – 
Джамшедпур 
(Jamshedpur) 15,73 0,00 0,00 266,67 – 12,08 
Йоганнесбург 
(Johannesburg) 21,19 – – – – – 

Кельце (Kielce) 102,68 1,01 0,00 15,68 7,56 6,89 
Копривниця 
Koprivnica) 220,26 0,00 0,00 579,81 1,47 1,00 
Леон (León) 11,91 0,00 0,00 0,00 21,08 22,28 
Лос-Анджелес 
(Los Angeles) 26,21 0,62 0,00 0,00 5,32 3,95 
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Продовження табл. Д.7 

1 2 3 4 5 6 7 
Макаті (Makati) 42,78 0,72 0,00 55,23 12,25 5,71 
Мекка (Makkah) 75,18 1,02 0,05 0,37 3,00 18,79 
Мельбурн 
(Melbourne) 263,61 0,00 0,00 0,00 – – 

Мінна (Minna) 17,60 1,56 0,00 – – – 

Оквілл (Oakville) 105,15 0,00 0,00 0,00 8,03 6,23 
Портланд 
(Portland) 90,33 0,63 0,00 0,00 5,46 4,88 
Порту (Porto) 99,81 0,00 0,00 73,50 12,47 7,65 

Пуна (Pune) 12,87 0,00 0,00 – – – 

Ріадх (Riyadh) 11,13 0,89 0,22 3,89 13,00 8,98 
Роттердам 
(Rotterdam) 34,60 1,60 0,00 15,00 – 6,00 
Санкт-Августин-
де-Демаурес 
(Saint-Augustin-
de-Desmaures) 85,02 0,00 0,00 0,00 23,10 8,07 
Сан - Дієго  
(San Diego) 65,10 0,14 0,00 0,00 6,80 7,02 
Шанхай 
(Shanghai) 30,25 0,16 0,02 – 11,00 5,00 
Шавініган 
(Shawinigan) 115,32 2,02 0,00 60,69 – 7,55 
Синтра (Sintra) 43,13 0,00 0,00 207,83 9,64 9,76 

Сурат (Surat) 1,11 0,64 0,00 – – – 

Суррей (Surrey) 68,91 0,39 0,00 10,26 – – 
Місто Тайнань 
(Tainan City) 49,62 0,58 0,11 194,24 8,93 8,90 
Тайбей (Taipei) 48,37 0,67 0,04 55,68 4,10 4,60 

Гаага (The Hague) 98,27 0,42 0,00 54,11 – 6,50 
Торонто (Toronto) 103,20 0,30 0,00 0,00 7,28 7,28 

Торреон (Torreón) 15,02 0,00 0,00 18,40 – 4,82 
Тшване 
(Tshwane) 18,22 0,32 0,00 0,00 – 8,00 
Валенсія 
(Valencia) 36,20 0,63 0,00 0,00 – 9,15 
Воан (Vaughan) 4,70 0,00 0,00 0,00 6,26 6,26 
Загреб (Zagreb) 46,08 0,51 0,00 1119,47 2,26 7,49 

Зволле (Zwolle) 32,00 0,35 0,00 40,80 – 7,28 
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Таблиця Д.8 – Індикатори міських послуг та якості життя за країнами світу за 

темою «Управління» 

Місто 

Назва показника 
Явка 

виборців на 
останніх 

муніципаль-
них виборах 
(у відсотках 

від 
чисельності 

осіб, що 
мають право 
голосувати) 

Частка 
жінок у 
числі 

вибраних 
у міську 

владу 

Частка 
жінок, 

зайнятих 
у штаті 
міської 
влади 

Кількість 
обвинувачен
ь у корупції 

й/або 
хабарництві 

серед 
міських 

чиновників 
на 100000 
жителів 

Представленн
я інтересів 
громадян: 
кількість 
виборних 
посад у 
місцевій 

адміністрації у 
розрахунку на 

100000 
жителів 

Кількість 
зареєстро-

ваних 
виборців у 

числі 
жителів, що 

досягли 
віку, який 
дає право 
участі в 

голосуванні 
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 

1 2 3 4 5 6 7 
Аалтер (Aalter) 92,69 48,00 64,97 0,00 125,88 100,00 
Амман (Amman) 10,15 21,43 14,78 0,00 1,11 90,99 
Бостон (Boston) 13,63 28,60 51,40 0,00 2,10 89,10 

Брісбен (Brisbane) 84,00 33,30 34,16 – 2,28 94,90 
Буенос-Айрес 
(Buenos Aires) 73,70 29,00 64,30 0,00 6,00 100,00 
Кембридж 
(Cambridge) 29,89 33,00 47,00 0,00 6,67 89,00 
Кейптаун  
(Cape Town) 63,67 35,87 35,69 0,03 – 64,49 
Дорал (Doral) 11,90 60,00 33,00 0,00 8,93 56,41 
Ейндховен 
(Eindhoven) 44,50 26,67 51,50 0,00 20,02 100,00 
Гдиня (Gdynia) 45,20 41,00 74,00 0,00 11,70 93,10 
Великий Мель-
бурн (Greater 
Melbourne) – – – – – – 
Гвадалахара 
(Guadalajara) 50,00 41,98 33,22 14,95 2,69 92,56 
Хайфон 
(Haiphong) 99,53 12,76 67,10 – 2,44 100,00 
Херлен (Heerlen) 46,39 18,92 46,00 0,00 42,33 100,00 
Гельсінкі 
(Helsinki) 57,40 – 74,60 – – 99,60 
Джамшедпур 
(Jamshedpur) – – – – – – 
Йоганнесбург 
(Johannesburg) 57,32 40,00 – – – – 

Кельце (Kielce) 40,58 23,08 77,28 0,00 13,15 97,92 
Копривниця 
Koprivnica) 31,39 38,10 69,23 0,00 68,02 100,00 
Леон (León) 62,10 40,00 28,38 0,00 0,98 95,56 
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Продовження табл. Д.8 

1 2 3 4 5 6 7 
Лос-Анджелес 
(Los Angeles) 9,10 5,56 30,26 0,00 45,62 81,01 
Макаті (Makati) 68,07 27,78 43,40 0,00 51,46 96,46 

Мекка (Makkah) 17,76 0,00 0,81 – 0,40 7,23 
Мельбурн 
(Melbourne) 55,19 36,36 42,73 – 7,43 106,98 

Мінна (Minna) 11,62 0,00 41,87 – 4,69 – 

Оквілл (Oakville) 33,34 15,38 45,75 0,00 6,70 88,29 
Портланд 
(Portland) 59,40 50,00 34,55 0,00 0,88 72,16 
Порту (Porto) 52,60 23,10 43,00 0,00 6,00 100,00 
Пуна (Pune) 50,92 51,31 29,20 0,55 4,74 100,00 

Ріадх (Riyadh) 0,50 10,00 17,81 – 0,46 3,74 
Роттердам 
(Rotterdam) 44,52 37,87 45,00 – 7,28 97,70 
Санкт-Августин-
де-Демаурес 
(Saint-Augustin-
de-Desmaures) 50,27 14,29 38,78 0,00 36,14 100,15 
Сан - Дієго  
(San Diego) 35,52 36,36 34,14 – 0,80 56,84 
Шанхай 
(Shanghai) – – – – – – 
Шавініган 
(Shawinigan) 48,30 33,33 33,58 0,00 18,35 100,00 
Синтра (Sintra) 40,52 27,27 73,14 0,00 2,88 100,00 
Сурат (Surat) 34,98 50,00 28,27 3,27 2,18 80,72 
Суррей (Surrey) 36,30 40,00 55,37 0,00 2,96 85,00 
Місто Тайнань 
(Tainan City) 65,88 39,65 54,37 0,69 3,08 100,00 
Тайбей (Taipei) 70,46 30,65 57,40 0,22 2,30 98,47 

Гаага (The Hague) 51,34 35,56 48,99 – 1,67 100,00 
Торонто (Toronto) 54,70 41,70 40,20 0,00 3,00 100,00 
Торреон (Torreón) 53,75 50,00 35,56 4,86 2,94 91,45 
Тшване 
(Tshwane) 59,30 34,80 32,32 – 6,53 – 
Валенсія 
(Valencia) 72,21 39,39 38,00 0,00 4,19 100,00 
Воан (Vaughan) 30,28 33,33 46,35 0,00 2,94 100,00 
Загреб (Zagreb) 44,17 30,19 65,18 0,00 243,67 104,96 
Зволле (Zwolle) 58,20 33,30 52,20 0,00 31,20 99,99 
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Таблиця Д.9 – Індикатори міських послуг та якості життя за країнами світу за 

темою «Здоров’я» 

Місто 

Назва показника 

Середня 
трива-
лість 
життя 

Кількість 
стаціо-
нарних 
койко-
місць у 

лікарнях 
на 100000 
жителів 

Кількість 
лікарів 

на 
100000 
жителів 

Смертність 
дітей у віці 
до 5 років 
на 1000 

дітей, на-
роджених 
живими 

Чисельність 
середнього 

медичного й 
акушерськог
о персоналу 
на 100000 
жителів 

Кіль-
кість 

фахівців 
в області 
психіа-
трії на 
100000 
жителів 

Кіль-
кість 
само-
губств 

на 
100000 
жителів 

12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Аалтер (Aalter) 81,79 0,00 113,50 0,00 1273,13 39,48 – 

Амман (Amman) 74,40 268,20 145,98 11,14 279,39 2,61 3,87 
Бостон (Boston) 80,00 894,86 1417,87 5,68 3765,00 876,88 4,63 
Брісбен (Brisbane) 83,00 605,97 431,93 4,79 1896,70 362,86 14,40 
Буенос-Айрес 
(Buenos Aires) – – – – – – – 
Кембридж 
(Cambridge) 81,80 106,00 159,00 4,10 838,00 10,00 9,50 
Кейптаун  
(Cape Town) 62,50 207,26 71,07 24,20 339,08 13,47 9,63 
Дорал (Doral) 80,50 0,00 337,29 2,80 108,00 39,26 11,05 
Ейндховен 
(Eindhoven) 81,80 603,00 584,00 2,00 3040,00 56,90 13,00 
Гдиня (Gdynia) 78,50 424,00 772,00 1,21 600,00 7,00 12,00 
Великий Мель-
бурн (Greater 
Melbourne) 83,50 349,75 369,91 3,30 979,60 188,55 8,40 
Гвадалахара 
(Guadalajara) – – – – – – – 
Хайфон 
(Haiphong) 74,40 263,70 114,00 8,10 172,00 1,43 2,10 

Херлен (Heerlen) 79,60 751,66 362,29 4,20 – 44,62 10,81 
Гельсінкі 
(Helsinki) – – – – – – – 
Джамшедпур 
(Jamshedpur) 67,60 121,87 11,60 34,00 94,13 0,27 10,00 
Йоганнесбург 
(Johannesburg) – – – – – – – 

Кельце (Kielce) 77,60 2989,82 1523,89 1,14 1710,71 179,56 15,68 
Копривниця 
Koprivnica) 77,20 997,67 816,27 6,64 247,16 19,44 42,11 
Леон (León) 75,40 181,37 224,64 12,20 154,86 7,00 7,10 
Лос-Анджелес 
(Los Angeles) 80,30 255,00 176,00 5,03 750,00 182,00 7,97 
Макаті (Makati) 72,40 164,46 211,96 20,00 269,46 5,54 1,08 
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Продовження табл. Д.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Мекка (Makkah) 73,80 135,26 174,62 18,70 312,16 0,57 0,86 
Мельбурн 
(Melbourne) – – – – – – – 

Мінна (Minna) 54,00 41,07 32,47 99,10 170,17 – 0,39 
Оквілл (Oakville) 84,95 241,93 251,97 4,70 811,10 49,97 1,68 
Портланд 
(Portland) – – – – – – – 

Порту (Porto) 81,00 1640,40 2093,80 9,73 2370,60 – 15,90 
Пуна (Pune) 68,00 452,00 20,00 28,25 20,00 2,00 21,74 

Ріадх (Riyadh) – – – – – – – 
Роттердам 
(Rotterdam) – – – – – – – 
Санкт-Августин-
де-Демаурес 
(Saint-Augustin-
de-Desmaures) 82,70 1657,29 63,32 4,70 283,96 19,64 0,00 
Сан - Дієго  
(San Diego) 82,40 210,00 58,00 5,40 974,00 194,23 14,00 
Шанхай 
(Shanghai) 82,41 380,00 230,00 – 265,96 – – 
Шавініган 
(Shawinigan) 80,30 1188,70 393,54 7,90 1588,17 479,49 17,60 
Синтра (Sintra) 79,76 295,41 231,88 2,40 217,50 69,80 9,67 

Сурат (Surat) – – – – – – – 

Суррей (Surrey) 82,59 484,71 137,00 4,00 – – 7,03 
Місто Тайнань 
(Tainan City) 79,58 669,83 204,72 3,71 690,31 33,15 16,60 
Тайбей (Taipei) 83,43 920,24 508,96 4,72 1021,48 25,33 11,76 
Гаага (The Hague) 81,40 287,12 208,43 3,70 432,51 31,05 10,10 
Торонто (Toronto) 83,00 289,80 299,00 6,50 1175,80 56,90 8,40 
Торреон (Torreón) 76,16 301,64 558,97 11,14 713,10 2,82 0,88 
Тшване 
(Tshwane) 62,50 – – – – – – 
Валенсія 
(Valencia) 82,69 525,03 619,09 3,26 685,45 19,52 7,13 
Воан (Vaughan) 86,00 0,00 126,70 4,10 212,55 25,68 3,96 
Загреб (Zagreb) 79,20 852,77 528,47 3,07 920,36 26,83 12,03 
Зволле (Zwolle) 81,20 737,00 397,00 3,40 1480,00 60,90 7,30 
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Таблиця Д.10 – Індикатори міських послуг та якості життя за країнами світу 

за темами «Рекреація» та «Безпека» 

Місто 

Назва показника 

Площа 
критих 
суспіль-
них зон 

відпочинк
у на душу 
населення 

Площа 
вуличних 
суспіль-
них зон 

відпочинк
у на душу 
населення 

Кількість 
поліцейсь-

ких на 
100000 
жителів 

Кількість 
убивств 

на 
100000 
жителів 

Злочини 
проти 

власност
і у розра-
хунку на 
100000 
жителів 

Час 
реагуван-
ня органів 
поліції на 
первинни
й виклик 

Кількість 
злочинів 

проти 
особистості 

у розра-
хунку на 
100000 
жителів 

13.1 13.2 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Аалтер (Aalter) 0,21 – 250,00 0,00 655,43 13,05 250,16 
Амман (Amman) 0,48 0,48 216,14 2,24 353,75 19,03 137,07 
Бостон (Boston) 0,14 15,50 324,10 6,69 2110,00 9,00 632,39 
Брісбен (Brisbane) 0,25 39,81 138,72 3,30 4151,08 11,60 233,23 
Буенос-Айрес 
(Buenos Aires) 3,51 3,81 751,88 5,76 191,87 6,00 1435,60 
Кембридж 
(Cambridge) 0,32 44,23 191,60 0,80 3882,40 9,10 1038,70 
Кейптаун  
(Cape Town) 0,04 10,82 230,47 62,51 3889,59 19,61 1621,15 
Дорал (Doral) 0,07 8,74 214,10 0,00 3201,57 6,82 142,76 
Ейндховен 
(Eindhoven) 0,17 90,81 20,91 1,33 0,08 13,08 1181,00 

Гдиня (Gdynia) – – 240,00 2,42 1438,19 9,10 24,63 
Великий Мель-
бурн (Greater 
Melbourne) – – – – – – – 
Гвадалахара 
(Guadalajara) 0,02 2,58 137,18 16,11 419,65 8,00 322,58 
Хайфон 
(Haiphong) – – 222,40 0,73 23,20 – 12,10 
Херлен (Heerlen) 0,25 116,70 159,39 1,14 2033,10 20,00 895,10 
Гельсінкі 
(Helsinki) – – 204,20 2,48 8265,40 – 1215,70 
Джамшедпур 
(Jamshedpur) 0,13 – 34,67 – – – – 
Йоганнесбург 
(Johannesburg) 254,07 – – – – –  
Кельце (Kielce) 0,26 9,67 379,86 2,02 1244,28 11,67 159,33 
Копривниця 
Koprivnica) 0,12 3,59 123,09 0,00 353,07 10,00 64,78 
Леон (León) 0,01 0,59 93,34 10,96 84,57 17,64 370,52 
Лос-Анджелес 
(Los Angeles) – 37,62  6,69 2108,26 – 486,23 
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Продовження табл. Д.10 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Макаті (Makati) 0,05 0,23 109,03 9,75 480,00 6,24 73,10 
Мекка (Makkah) 1,30 0,20 9,22 0,86 299,70 12,53 264,47 
Мельбурн 
(Melbourne) 7,51 50,51 267,97 6,98 

14663,5
1 – 2757,79 

Мінна (Minna) 0,04 0,12 – – 188,94 – 39,12 
Оквілл (Oakville) 0,41 54,16 122,60 0,00 1290,00 12,30 382,00 
Портланд 
(Portland) – 22,30 151,87 3,44 7109,49 6,55 472,82 

Порту (Porto) 6,48 1,77 469,48 2,31 4001,42 – 1308,61 

Пуна (Pune) 0,02 6,91 280,46 – – 13,50 – 

Ріадх (Riyadh) 1,69 4,18 175,76 0,58 392,80 – 157,68 
Роттердам 
(Rotterdam) 0,81 – 992,00 0,97 6011,09 – 1031,00 
Санкт-Августин-
де-Демаурес 
(Saint-Augustin-
de-Desmaures) 2,11 44,40 10,33 0,00 770,46 94,04 315,50 
Сан - Дієго  
(San Diego) 0,07 102,90 150,00 2,32 1941,38 6,60 377,53 
Шанхай 
(Shanghai) – – 172,00 0,69 – – – 
Шавініган 
(Shawinigan) 1,12 61,46 142,73 2,04 2824,11 – 1637,37 
Синтра (Sintra) 0,45 18,32 225,61 0,78 1763,04 12,40 460,37 

Сурат (Surat) 0,03 0,56 71,00 – – – – 

Суррей (Surrey) 0,22 56,87 152,58 3,41 7013,15 7,09 1119,47 
Місто Тайнань 
(Tainan City) 0,12 1184,13 196,55 1,75 282,82 6,32 8,48 
Тайбей (Taipei) 0,20 52,99 255,26 2,93 226,16 5,78 8,07 

Гаага (The Hague) 0,18 23,16 1162,24 1,30 6121,07 – 1037,17 
Торонто (Toronto) 0,16 28,80 195,70 2,10 1740,60 12,70 986,90 
Торреон (Torreón) 0,13 4,47 176,66 25,76 348,01 0,09 275,13 
Тшване 
(Tshwane) – – – – – – – 
Валенсія 
(Valencia) 1,37 51,19 208,25 0,51 3601,86 7,55 1699,85 
Воан (Vaughan) 0,27 0,00 131,10 1,63 2408,95 8,20 635,46 

Загреб (Zagreb) 0,09 120,98 302,15 0,25 1208,45 – 1664,27 
Зволле (Zwolle) 0,27 47,00 126,20 0,00 3887,00 6,50 714,00 
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Таблиця Д.11 – Індикатори міських послуг та якості життя за країнами світу 

за темами «Притулок» і «Телекомунікації та інновації» 

Місто 

Назва показника 

Частка 
міського 

населення, 
що 

проживає 
в нетрях 

Кількість 
бездом-
них у 
розра-

хунку на 
100000 
жителів 

Частка 
родин, що 
не мають 
зареєстро-

ваних 
майнових 

прав 

Кількість 
підключень 

до 
інтернету у 
розрахунку 
на 100000 
жителів 

Кількість 
підключень до 
стільникового 

зв'язка у 
розрахунку на 

100000 
жителів 

Кількість 
підключень до 
стаціонарного 
телефонного 

зв'язку у 
розрахунку на 

100000 
жителів 

15.1 15.2 15.3 17.1 17.2 17.3 
1 2 3 4 5 6 7 

Аалтер (Aalter) 0,17 0,00 – 35825,00 95200,00 66800,00 

Амман (Amman) 10,20 32,15 – 85393,00 166292,13 562547,00 
Бостон (Boston) 0,52 940,00 0,00 72423,18 185401,14 66432,49 
Брісбен (Brisbane) 0,44 424,80 0,00 88238,66 109606,47 33769,53 
Буенос-Айрес 
(Buenos Aires) 8,99 34,80 1,50 153980,32 127869,00 46536,10 
Кембридж 
(Cambridge) 0,00 870,00 0,00 89390,00 81167,00 46148,00 
Кейптаун  
(Cape Town) 41,63 147,66 49,55 28750,18 71061,00 8237,26 
Дорал (Doral) 0,00 0,00 0,00 26756,49 68681,63 41914,87 
Ейндховен 
(Eindhoven) 0,00 227,77 0,21 96000,00 124370,60 42641,32 

Гдиня (Gdynia) 0,04 242,26 – 45141,00 70800,00 11767,00 
Великий Мель-
бурн (Greater 
Melbourne) – – – – – – 
Гвадалахара 
(Guadalajara) 7,26 150,25 7,70 12086,00 100002,51 13460,00 
Хайфон 
(Haiphong) – – 7,17 9744,36 249852,35 15322,95 
Херлен (Heerlen) 0,00 125,85 0,22 94000,00 125538,00 43042,02 
Гельсінкі 
(Helsinki) 0,00 – – 87039,05 98043,81 14000,00 
Джамшедпур 
(Jamshedpur) 27,00 – – 3013,00 78526,00 5693,00 
Йоганнесбург 
(Johannesburg) 18,00 – – 16603,00 94329,00 16903,00 
Кельце (Kielce) 0,12 324,75 0,49 45490,79 114200,00 9339,21 
Копривниця 
Koprivnica) 0,03 3,24 0,20 50628,40 36074,76 50077,74 
Леон (León) 29,74 17,68 17,26 5093,00 85749,10 24302,71 
Лос-Анджелес 
(Los Angeles) 0,00 591,94 – – – – 
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Продовження табл. Д.11 

1 2 3 4 5 6 7 
Макаті (Makati) 3,75 58,21 3,61 9339,00 22422,50 57484,28 

Мекка (Makkah) – – – 55100,00 169700,00 15700,00 
Мельбурн 
(Melbourne) 0,48 395,05 0,00 52934,91 108378,51 – 

Мінна (Minna) 40,00 – 70,00 – – – 

Оквілл (Oakville) 3,40 196,92 0,00 36726,44 83068,16 41822,37 
Портланд 
(Portland) 0,68 652,80 – 36249,48 33939,29  

Порту (Porto) 0,00 746,45 – 49836,00 91500,00 63792,00 

Пуна (Pune) 22,10 280,22 – – 64485,67 9583,01 

Ріадх (Riyadh) – – – 12578,25 162909,00 11680,00 
Роттердам 
(Rotterdam) 0,00 154,00 – 50347,00 124370,60 42641,32 
Санкт-Августин-
де-Демаурес 
(Saint-Augustin-
de-Desmaures) 0,97 0,00 0,00 85,70 73999,34 75001,33 
Сан - Дієго  
(San Diego) 0,00 260,65 – 49393,70 93926,94 – 
Шанхай 
(Shanghai) – – – – 126400,00 37900,00 
Шавініган 
(Shawinigan) 0,00 693,28 0,00 98120,00 45408,02 42198,52 
Синтра (Sintra) 0,00 5,29 3,14 34495,36 59601,96 41709,34 

Сурат (Surat) 7,32 879,24 – – 71425,60 676,63 
Суррей (Surrey) 0,00 79,40 0,16 86000,00 87100,00 76000,00 
Місто Тайнань 
(Tainan City) 0,00 6,95 0,00 120317,00 79334,36 34685,46 
Тайбей (Taipei) 0,00 22,04 0,34 116346,00 143608,00 76458,00 
Гаага (The Hague) 0,00 64,43 0,40 57899,12 153288,27 37045,50 
Торонто (Toronto) 2,00 187,00 0,37 89923,00 80996,00 44199,00 

Торреон (Torreón) 4,63 – – 24197,61 114851,79 40529,88 
Тшване 
(Tshwane) 16,55 213,73 – – – – 
Валенсія 
(Valencia) 0,00 114,58 0,00 63000,00 92300,00 82000,00 

Воан (Vaughan) 0,00 – 0,00 83855,43 83068,00 41822,37 
Загреб (Zagreb) 0,01 50,63 0,00 31445,15 103050,31 33622,95 

Зволле (Zwolle) 0,00 294,00 – 52958,00 146892,00 46054,00 
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Таблиця Д.12.1 – Індикатори міських послуг та якості життя за країнами 

світу за темою «Тверді відходи» 

Місто 

Назва показника 
Частка міського 

населення, 
забезпеченого 

послугою 
регулярного 

вивозу твердих 
(побутових) 

відходів 

Загальна 
кількість 

вивезених 
муніципальних 

твердих 
відходів на 

душу 
населення 

Частка 
міських 
твердих 

відходів, які 
проходять 
переробку 

Частка 
міських 
твердих 

відходів, які 
утилізуються 

на 
організованих 

смітниках 

Частка 
міських 
твердих 

відходів, які 
утилізуються в 
сміттєспалю-

вальних 
установках 

16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 
1 2 3 4 5 6 

Аалтер (Aalter) 100,00 0,13 81,33 5,99 12,68 
Амман (Amman) 100,00 0,35 0,00 100,00 0,00 
Бостон (Boston) 100,00 0,32 20,70 0,00 79,00 
Брісбен (Brisbane) 100,00 0,10 27,00 73,00 0,00 
Буенос-Айрес 
(Buenos Aires) 87,70 0,50 53,00 46,80 0,00 
Кембридж 
(Cambridge) 100,00 0,16 53,00 47,00 0,00 
Кейптаун  
(Cape Town) 100,00 0,41 14,72 85,27 0,00 
Дорал (Doral) 100,00 1,42 1,76 0,29 93,00 
Ейндховен 
(Eindhoven) 100,00 0,50 51,00 21,00 25,00 

Гдиня (Gdynia) 100,00 0,36 – – – 
Великий Мель-
бурн (Greater 
Melbourne) – – – – – 
Гвадалахара 
(Guadalajara) 99,01 0,36 8,00 92,00 0,00 
Хайфон 
(Haiphong) 88,40 0,30 0,00 100,00 0,00 
Херлен (Heerlen) 100,00 0,56 54,10 0,45 10,56 
Гельсінкі 
(Helsinki) 100,00 – – – – 
Джамшедпур 
(Jamshedpur) 88,00 0,12 5,94 0,00 0,00 
Йоганнесбург 
(Johannesburg) 96,00 0,27 – – – 

Кельце (Kielce) 100,00 0,33 90,32 30,64 0,04 
Копривниця 
Koprivnica) 97,14 0,29 26,85 75,26 0,00 
Леон (León) 98,00 0,24 0,00 97,55 0,00 
Лос-Анджелес 
(Los Angeles) 100,00 0,57 76,40 23,60 0,00 
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Продовження табл. Д.12.1 

1 2 3 4 5 6 
Макаті (Makati) 100,00 0,25 2,90 97,10 0,00 
Мекка (Makkah) 64,61 0,42 0,00 100,00 0,00 
Мельбурн 
(Melbourne) 100,00 0,36 20,23 79,77 0,00 

Мінна (Minna) 19,56 0,12 0,00 – – 

Оквілл (Oakville) 100,00 0,15 58,12 41,72 0,00 
Портланд 
(Portland) 100,00 1,67 46,40 39,34 0,00 
Порту (Porto) 98,00 0,63 17,68 0,48 81,84 

Пуна (Pune) 77,88 – – – 0,00 
Ріадх (Riyadh) 100,00 0,42 9,33 77,67 0,00 
Роттердам 
(Rotterdam) 100,00 0,43 20,00 0,00 80,00 
Санкт-Августин-
де-Демаурес 
(Saint-Augustin-
de-Desmaures) 100,00 0,68 27,03 0,00 68,20 
Сан - Дієго  
(San Diego) 100,00 0,94 67,00 33,00 0,00 
Шанхай 
(Shanghai) – 0,30 – – – 
Шавініган 
(Shawinigan) 100,00 0,59 17,27 82,73 0,00 
Синтра (Sintra) 98,00 0,41 63,05 2,64 22,46 

Сурат (Surat) – 0,10 3,39 94,61 – 

Суррей (Surrey) 100,00 0,29 71,62 28,38 0,00 
Місто Тайнань 
(Tainan City) 100,00 0,33 58,74 0,45 40,81 
Тайбей (Taipei) 100,00 0,39 69,87 0,00 23,46 
Гаага (The Hague) 100,00 0,49 17,85 0,00 80,15 
Торонто (Toronto) 100,00 0,30 52,70 47,30 0,00 
Торреон (Torreón) 100,00 0,36 1,36 98,64 0,00 
Тшване 
(Tshwane) 88,20 – – – – 
Валенсія 
(Valencia) 100,00 0,39 36,50 63,50 0,00 
Воан (Vaughan) 100,00 0,31 65,77 13,00 26,00 
Загреб (Zagreb) 100,00 0,39 19,57 90,60 0,00 
Зволле (Zwolle) 100,00 0,54 47,00 0,00 2,00 
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Таблиця Д.12.2 – Індикатори міських послуг та якості життя за країнами 

світу за темою «Тверді відходи» 

Місто 

Назва показника 
Частка 
міських 
твердих 

відходів, які 
спалюються 

на відкритому 
повітрі 

Частка 
міських 
твердих 

відходів, які 
утилізуються 
на відкритих 

смітниках 

Частка 
міських 
твердих 

відходів, які 
утилізуються 

іншими 
способами 

Утворення 
небезпечних 
відходів на 

душу 
населення 

(тонни) 

Частка 
міських 

небезпечних 
матеріалів, 

які проходять 
переробку 

16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 
1 2 3 4 5 6 

Аалтер (Aalter) 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

Амман (Amman) 0,00 0,00 – 0,00 0,00 
Бостон (Boston) 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
Брісбен (Brisbane) 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
Буенос-Айрес 
(Buenos Aires) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Кембридж 
(Cambridge) 0,00 0,00 0,00 0,00 88,00 
Кейптаун  
(Cape Town) 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 

Дорал (Doral) 0,00 0,00 4,95 – – 
Ейндховен 
(Eindhoven) 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 

Гдиня (Gdynia) 0,00 0,00 0,00 – – 
Великий Мель-
бурн (Greater 
Melbourne) – – – –   
Гвадалахара 
(Guadalajara) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Хайфон 
(Haiphong) 0,00 0,00 0,00 – – 

Херлен (Heerlen) 0,00 0,00 34,89 0,00 10,00 
Гельсінкі 
(Helsinki) – – – – – 
Джамшедпур 
(Jamshedpur) 0,00 94,06 0,00 – – 
Йоганнесбург 
(Johannesburg) – – – – – 

Кельце (Kielce) 0,00 0,00 3,25 0,00 0,00 
Копривниця 
Koprivnica) 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
Леон (León) 0,00 0,00 2,50 0,00 92,50 
Лос-Анджелес 
(Los Angeles) 0,00 0,00 0,00 0,02 – 
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Продовження табл. Д.12.2 

1 2 3 4 5 6 

Макаті (Makati) – – 0,00 0,00 27,96 
Мекка (Makkah) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Мельбурн 
(Melbourne) 0,00 0,00 0,00 – – 

Мінна (Minna) 100,00 – – –  
Оквілл (Oakville) 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
Портланд 
(Portland) 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 

Порту (Porto) 0,00 0,00 0,00 – – 

Пуна (Pune) 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 

Ріадх (Riyadh) 0,00 13,00 0,00 – – 
Роттердам 
(Rotterdam) 0,00 0,00 0,00 0,00 – 
Санкт-Августин-
де-Демаурес 
(Saint-Augustin-
de-Desmaures) 0,00 0,00 0,51 0,00 73,92 
Сан - Дієго  
(San Diego) 0,00 0,00 0,00 0,00 57,68 
Шанхай 
(Shanghai) – – – – – 
Шавініган 
(Shawinigan) 0,00 0,00 0,00 0,00 83,00 
Синтра (Sintra) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Сурат (Surat) – – 2,00 – – 

Суррей (Surrey) 0,00 0,00 0,00 – – 
Місто Тайнань 
(Tainan City) 0,00 0,00 0,00 0,10 55,04 
Тайбей (Taipei) 0,00 0,00 6,67 0,00 7,00 
Гаага (The Hague) 0,00 0,00 2,00 0,00 10,00 
Торонто (Toronto) 0,00 0,00 0,00 0,00 84,40 

Торреон (Torreón) 0,00 0,00 0,00 0,02 – 
Тшване 
(Tshwane) – – – – – 
Валенсія 
(Valencia) 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
Воан (Vaughan) 0,00 0,00 0,00 0,00 97,00 
Загреб (Zagreb) 0,24 5,36 6,64 0,02 15,47 
Зволле (Zwolle) 0,00 0,00 50,90 0,00 10,00 
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Таблиця Д.13.1 – Індикатори міських послуг та якості життя за країнами світу 

за темою «Транспорт» 

Місто 

Назва показника 
Кілометраж 

системи 
суспільного 
транспорту 

високої 
пропускної 
здатності у 
розрахунку 
на 100000 
жителів 

Кілометраж 
системи 

легковагого 
суспільного 
транспорту 

у 
розрахунку 
на 100000 
жителів 

Щорічна 
кількість 

поїздок на 
суспіль-

ному 
транспорті 

на душу 
населення 

Кількість 
особистих 
автомобі-

лів на 
душу 

населення 

Частка жителів, 
що проживають 
у пригороді, й 
користуються 
для поїздки на 

роботу не 
особистим 

автомобілем, а 
іншим видом 
транспорту 

Кількість 
двоколісних 

моторних 
засобів 

пересуван-
ня на душу 
населення 

18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 
1 2 3 4 5 6 7 

Аалтер (Aalter) 121,08 133,00 27,55 0,53 13,73 0,04 
Амман (Amman) 0,00 41,48 2,30 0,18 44,38 0,00 
Бостон (Boston) 12,12 78,49 404,46 0,27 58,00 0,01 
Брісбен (Brisbane) 25,33 289,15 101,27 0,62 33,51 0,03 
Буенос-Айрес 
(Buenos Aires) 28,40 133,00 197,10 0,48 73,00 0,01 
Кембридж 
(Cambridge) 0,00 118,00 21,20 0,69 9,00 – 
Кейптаун  
(Cape Town) 15,41 81,76 0,25 0,22 71,28 0,01 
Дорал (Doral) 0,00 238,70 12,72 0,39 10,70 0,00 
Ейндховен 
(Eindhoven) 0,89 52,10 190,01 0,62 – 0,10 
Гдиня (Gdynia) 4,44 98,83 240,00 0,54 51,30 0,05 
Великий Мель-
бурн (Greater 
Melbourne) – – – – – – 
Гвадалахара 
(Guadalajara) 0,82 263,63 29,30 0,30 74,00 0,04 
Хайфон 
(Haiphong) 0,00 165,90 3,55 0,01 25,00 0,46 
Херлен (Heerlen) 11,51 114,41 64,88 0,49 33,47 0,12 
Гельсінкі 
(Helsinki) – 166,07 374,80 – – – 
Джамшедпур 
(Jamshedpur) 0,00 – 12,94 0,10 – 0,58 
Йоганнесбург 
(Johannesburg) – – 27,90 – –  
Кельце (Kielce) 11,63 970,90 177,23 0,49 52,30 0,03 
Копривниця 
Koprivnica) 0,00 25,91 0,01 0,38 – 0,04 
Леон (León) 2,11 232,97 153,51 0,30  0,02 
Лос-Анджелес 
(Los Angeles) 4,92 59,23 53,07 0,62 27,30 0,04 
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Продовження табл. Д.13.1 

1 2 3 4 5 6 7 
Макаті (Makati) 1,10 3,25 2097,25 0,06 71,88 0,05 
Мекка (Makkah) 0,00 11,93 5,36 0,11 27,38 0,01 
Мельбурн 
(Melbourne) 95,88 267,68 1379,87 0,72 65,88 0,02 

Мінна (Minna) – – – 0,01 – 0,02 
Оквілл (Oakville) 7,68 222,03 15,64 0,62 27,30 0,02 
Портланд 
(Portland) 186,98 106,31 32,27 0,71 30,00 0,03 

Порту (Porto) 18,85 289,12 636,50 0,33 – – 

Пуна (Pune) 0,00 0,59 1,28 0,20 18,29 0,65 

Ріадх (Riyadh) 0,00 2,00 0,05 0,31 11,26 – 
Роттердам 
(Rotterdam) – – 248,00 0,34 48,50 0,07 
Санкт-Августин-
де-Демаурес 
(Saint-Augustin-
de-Desmaures) 0,00 274,46 6,79 0,92 13,56 0,03 
Сан - Дієго  
(San Diego) 2,54 86,22 68,12 0,43 19,82 0,02 
Шанхай 
(Shanghai) 1,97 97,40 – 0,06 – 0,02 
Шавініган 
(Shawinigan) 0,00 52,81 5,92 0,64 11,00 0,03 
Синтра (Sintra) 8,10 502,17 43,66 0,68 45,60 0,04 

Сурат (Surat) 0,00 3,00 4,52 0,06 – – 

Суррей (Surrey) 1,20 61,70 49,40 0,49 15,70 0,00 
Місто Тайнань 
(Tainan City) 74,56 131,46 10,62 0,34 10,80 0,68 
Тайбей (Taipei) 3,86 182,51 475,45 0,24 53,30 0,35 
Гаага (The Hague) 3,63 22,84 111,00 0,35 65,59 0,08 
Торонто (Toronto) 7,94 136,23 201,90 0,40 54,00 0,01 

Торреон (Torreón) 0,00 183,15 89,75 0,16 – 0,00 
Тшване 
(Tshwane) – 140,77 0,22 0,15 54,50 – 
Валенсія 
(Valencia) 14,43 58,72 158,45 0,59 46,51 0,07 

Воан (Vaughan) 5,22 111,33 18,98 0,58 18,84 – 

Загреб (Zagreb) 3,29 200,12 343,08 0,37 63,32 0,02 
Зволле (Zwolle) 46,50 1,50 56,00 0,41 45,00 0,10 
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Таблиця Д.13.2 – Індикатори міських послуг та якості життя за країнами світу 

за темами «Транспорт» та «Міське планування» 

Місто 

Назва показника 

Довжина 
велосипед-

них 
доріжок і 

смуг у 
розрахунку 
на 100000 
жителів 

Кількість 
дорожньо-
транспорт-

них випадків 
зі 

смертельним 
результатом 
на 100000 
жителів 

Цивільне 
повітряне 

сполучення 
(кількість 
напрямків 
безпереса-

дочних 
комерційних 
перельотів) 

Площа 
зелених 

насаджень 
(у 

гектарах) 
на 100000 
жителів 

Кількість 
дерев, що 
щорічно 
висаджу-
ються, на 
100000 

населен-
ня 

Площа 
неофіцій-

них 
поселень у 
відсотках 
від площі 

міста 

Співвід-
ношення 
робочих 
місць і 
житла 

18.7 18.8 18.9 19.1 19.2 19.3 19.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Аалтер (Aalter) – 29,61 502997,00 4465,80 1643,23 0,00 1,04 
Амман (Amman) 0,00 7,47 39701,00 18,47 911,20 0,00 0,83 

Бостон (Boston) 39,46 4,21 185295,00 241,96 241,40 0,00 2,75 

Брісбен (Brisbane) – 2,45 120863,00 4338,82 2423,97 0,00 1,78 
Буенос-Айрес 
(Buenos Aires) 5,40 3,20 61501,00 60,80 205,18 1,55 1,84 
Кембридж 
(Cambridge) 92,82 0,00 232214,00 687,17 740,00 0,00 1,23 
Кейптаун  
(Cape Town) 11,50 17,48 39748,00 1480,50 – 7,91 1,18 

Дорал (Doral) 42,52 1,95 412005,00 593,98 – 0,00 1,26 
Ейндховен 
(Eindhoven) 204,64 3,14 30394,00 869,00 2536,00 0,00 1,44 

Гдиня (Gdynia) 22,61 0,40 38189,00 347,39 62,18 – – 
Великий Мель-
бурн (Greater 
Melbourne) – – – – – – – 
Гвадалахара 
(Guadalajara) 1,09 18,82 116585,00 18,05 8195,84 4,41 0,98 
Хайфон 
(Haiphong) 0,00 4,93 – 34,00 21,00 – – 

Херлен (Heerlen) 222,00 2,29 150399,00 994,99 104,11 0,00 1,18 
Гельсінкі 
(Helsinki) – 1,31 – 1488,70 – – 1,17 
Джамшедпур 
(Jamshedpur) 0,00 12,53 – 214,00 7142,00 – – 
Йоганнесбург 
(Johannesburg) 0,10 – – – – – 1,00 
Кельце (Kielce) 25,80 3,03 39481,00 464,90 55,64 0,00 0,89 
Копривниця 
Koprivnica) 226,74 0,00 39854,00 140,00 242,94 0,00 – 

Леон (León) 6,71 2,25 8962,00 14,96 2836,90 3,98 1,80 
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Продовження табл. Д.13.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Лос-Анджелес 
(Los Angeles) 18,21 2,00 394638,00 376,23 772,33 0,00 1,22 
Макаті (Makati) 0,18 0,90 118217,00 5,66 287,36 0,04 2,86 
Мекка (Makkah) 0,00 41,33 167132,00 10,53 125,08 7,21 1,09 
Мельбурн 
(Melbourne) 147,42 3,27 117852,00 420,50 2139,89 0,00 7,22 

Мінна (Minna) – – – 430,31 – 41067,00 – 

Оквілл (Oakville) 103,87 3,00 333350,00 1457,67 13894,85 0,00 1,26 
Портланд 
(Portland) 88,03 6,88 192394,00 740,73 853,31 0,00 1,27 
Порту (Porto) 6,95 1,85 111,00 133,22 716,71 0,00 1,75 

Пуна (Pune) 2,80 7,74 20636,00 6,29 1376,00 – – 

Ріадх (Riyadh) – 10,84 172754,00 237,60 307,22 0,07 1,90 
Роттердам 
(Rotterdam) 102,19 1,62 672092,00 0,00 1014,00 0,00 0,87 
Санкт-Августин-
де-Демаурес 
(Saint-Augustin-
de-Desmaures) 138,62 0,00 17970,00 514,23 58,40 0,00 1,54 
Сан - Дієго  
(San Diego) 44,48 8,92 86031,00 493,98 114,69 0,00 1,34 
Шанхай 
(Shanghai) – 3,84 – 521,80 – – 2,13 
Шавініган 
(Shawinigan) 199,60 2,04 154104,50 103596,13 489,00 0,00 0,80 
Синтра (Sintra) 1,23 2,09 0,00 192,13 3755,00 0,00 1,02 

Сурат (Surat) 0,28 – 44,57 44,00 432,93 – – 

Суррей (Surrey) 104,10 2,76 167059,00 297,12 960,04 0,00 1,08 
Місто Тайнань 
(Tainan City) 19,09 9,38 413,00 9174,08 22092,42 0,00 1,36 
Тайбей (Taipei) 18,60 3,30 29664,00 519,53 16211,31 0,36 0,64 

Гаага (The Hague) 85,24 1,55 379758,00 471,97 – 0,00 1,18 
Торонто (Toronto) 18,52 1,82 263651,00 445,67 3373,00 0,00 1,37 
Торреон (Torreón) 2,21 3,24 8631,00 82,30 2453,00  1,41 
Тшване 
(Tshwane) – – – – – – 1,08 
Валенсія 
(Valencia) 21,09 2,27 23075,00 49,92 40,26 0,00 1,17 
Воан (Vaughan) 75,43 1,63 322349,00 2188,75 1994,56 0,00 2,16 
Загреб (Zagreb) 31,64 2,53 39854,00 83,91 259,61  1,07 
Зволле (Zwolle) 129,00 2,00 348160,00 886,00 881,00 0,00 1,76 
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Таблиця Д.14 – Індикатори міських послуг та якості життя за країнами світу 

за темою «Стічні води» 

Місто 

Назва показника 
Частка 

міського 
населення, 

забезпеченого 
послугою 
відводу 

стічних вод 

Частка 
міських 

стоків, які не 
проходять 
очищення 

Частка 
міських 

стоків, що 
проходять 
первинне 
очищення 

Частка 
міських 

стоків, що 
проходять 
вторинне 
очищення 

Частка 
міських 

стоків, що 
проходять 
третинне 
очищення 

20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 
1 2 3 4 5 6 

Аалтер (Aalter) 80,65 25,00 100,00 100,00 100,00 
Амман (Amman) 89,18 0,00 100,00 100,00 0,00 
Бостон (Boston) 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 
Брісбен (Brisbane) 98,88 0,00 100,00 100,00 99,89 
Буенос-Айрес 
(Buenos Aires) 85,00 47,30 52,70 14,81 0,00 
Кембридж 
(Cambridge) 98,45 0,00 100,00 99,98 99,82 
Кейптаун  
(Cape Town) 92,14 0,00 100,00 92,73 92,73 
Дорал (Doral) 90,78 0,00 100,00 100,00 0,00 
Ейндховен 
(Eindhoven) 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 
Гдиня (Gdynia) 94,90 0,00 100,00 100,00 0,00 
Великий Мель-
бурн (Greater 
Melbourne) – – – – – 
Гвадалахара 
(Guadalajara) 98,67 45,76 54,24 40,40 13,84 
Хайфон 
(Haiphong) 39,81 100,00 0,00 0,00 0,00 
Херлен (Heerlen) 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 
Гельсінкі 
(Helsinki) – – – – – 
Джамшедпур 
(Jamshedpur) – 47,80 52,20 48,10 1,00 
Йоганнесбург 
(Johannesburg) 90,20 – – – – 

Кельце (Kielce) 97,24 0,00 100,00 100,00 100,00 
Копривниця 
Koprivnica) 91,24 0,00 100,00 100,00 100,00 
Леон (León) 98,90 8,93 91,07 61,74 7,39 
Лос-Анджелес 
(Los Angeles) 99,00 0,00 100,00 100,00 18,90 
Макаті (Makati) 41,68 0,00 100,00 100,00 100,00 

 



601 

Продовження табл. Д.14 

1 2 3 4 5 6 
Мекка (Makkah) 64,55 0,00 0,00 0,00 100,00 
Мельбурн 
(Melbourne) 100,00 0,20 99,80 99,80 99,80 

Мінна (Minna) – 100,00 0,00 0,00 0,00 
Оквілл (Oakville) 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 
Портланд 
(Portland) 68,00 1,63 98,37 89,90 0,00 
Порту (Porto) 99,18 0,00 100,00 100,00 100,00 

Пуна (Pune) – – – – 0,00 
Ріадх (Riyadh) 84,00 89,90 10,13 0,00 0,00 
Роттердам 
(Rotterdam) 100,00 0,00 0,03 100,00 – 
Санкт-Августин-
де-Демаурес 
(Saint-Augustin-
de-Desmaures) 94,16 19,23 80,77 80,73 0,00 
Сан - Дієго  
(San Diego) 100,00 0,00 100,00 7,00 7,38 
Шанхай 
(Shanghai) – 8,99 – – – 
Шавініган 
(Shawinigan) 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 
Синтра (Sintra) 95,00 0,00 90,40 8,00 1,60 

Сурат (Surat) – 4,13 95,87 95,87 6,32 
Суррей (Surrey) 94,27 0,00 100,00 100,00 0,00 
Місто Тайнань 
(Tainan City) 36,92 0,00 0,00 100,00 0,00 
Тайбей (Taipei) 81,07 0,00 100,00 59,66 0,67 
Гаага (The Hague) 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 
Торонто (Toronto) 99,96 0,05 99,95 99,33 99,32 
Торреон (Torreón) 99,97 4,02 95,98 95,98 8,82 
Тшване 
(Tshwane) 81,00 0,00 100,00 100,00 100,00 
Валенсія 
(Valencia) 99,70 0,30 99,70 99,70 61,55 
Воан (Vaughan) 98,00 0,00 100,00 100,00 100,00 
Загреб (Zagreb) 97,47 4,48 95,52 92,97 0,00 
Зволле (Zwolle) 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 
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Таблиця Д.15 – Індикатори міських послуг та якості життя за країнами світу 

за темою «Вода та санітарія» 

Місто 

Назва показника 
Частка 

міського 
населення, 
підключе-

ного до 
питного 

водо 
поста-
чання 

Частка 
міського 

населення, 
що має 

постійний 
доступ до 

поліпшеної 
системи водо- 

постачання 

Частка 
міського 

населення, 
що має 

доступ до 
якісних 

санітарно-
гігієнічних 

умов 

Загальне 
побутове 
водоспо-
живання 
на душу 

насе-
лення 

(літрів/ 
на добу) 

Загальне 
водоспо-
живання 
на душу 

насе-
лення 

(літрів/ 
на добу) 

Середньо-
річна 

тривалість 
відклю-

чень водо 
поста-
чання в 
годинах 

на родину 

Частка 
втрат 
води 

(невра-
хованої) 

21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 21.6 21.7 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Аалтер (Aalter) 100,00 100,00 95,30 90,90 154,00 1,05 18,64 
Амман (Amman) 99,50 99,50 89,18 156,64 – – 37,63 
Бостон (Boston) 100,00 100,00 99,48 144,66 312,83 0,00 15,10 
Брісбен (Brisbane) 100,00 100,00 98,88 166,18 255,91 0,15 8,88 
Буенос-Айрес 
(Buenos Aires) 88,31 88,67 87,91 801,47 667,68 2258,64 39,65 
Кембридж 
(Cambridge) 100,00 100,00 100,00 52,00 118,00 0,00 28,70 
Кейптаун  
(Cape Town) 100,00 100,00 100,00 115,09 204,52 – 15,45 
Дорал (Doral) 100,00 100,00 100,00 484,86 – 0,00 8,37 
Ейндховен 
(Eindhoven) 100,00 100,00 100,00 119,00 119,00 – – 

Гдиня (Gdynia) 98,22 – 95,00 96,31 132,02 – 20,26 
Великий Мель-
бурн (Greater 
Melbourne) – – – – – – – 
Гвадалахара 
(Guadalajara) 97,89 98,29 85,33 202,68 234,45 234,45 31,81 
Хайфон 
(Haiphong) 97,00  85,00 100,88 116,40 0,00 13,00 
Херлен (Heerlen) 100,00 100,00 100,00 120,10 183,20 – – 
Гельсінкі 
(Helsinki) 99,40 99,40 99,40 – – – – 
Джамшедпур 
(Jamshedpur) – – – 256,00 318,68 0,04 13,20 
Йоганнесбург 
(Johannesburg) 99,61 99,61 99,10 308,95 308,95 – 22,20 
Кельце (Kielce) 98,07 100,00 99,88 93,83 125,80 – 19,19 
Копривниця 
Koprivnica) 95,78 100,00 95,32 110,05 193,44 0,55 12,07 
Леон (León) 98,90 100,00 100,00 88,45 96,50 0,48 66,96 
Лос-Анджелес 
(Los Angeles) 100,00 100,00 99,41 336,90 488,30 – 5,20 
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Продовження табл. Д.15 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Макаті (Makati) 97,83 97,83 98,18 176,34 294,48 89,62 4,28 

Мекка (Makkah) 66,63 94,19 65,26 243,94 270,89 – 15,00 
Мельбурн 
(Melbourne) 100,00 100,00 100,00 136,08 466,59 0,10 12,21 

Мінна (Minna) 86,00 76,00 47,00 120,00 120,00 5760,00 – 

Оквілл (Oakville) 100,00 100,00 100,00 224,49 308,28 0,00 15,00 
Портланд 
(Portland) 100,00 100,00 99,71 285,26 547,84 0,19 – 

Порту (Porto) 100,00 100,00 99,18 134,03 210,21 0,07 20,23 

Пуна (Pune) – – – 175,00 194,00 – 26,00 

Ріадх (Riyadh) 98,90 99,70 88,30 170,14 350,60 – – 
Роттердам 
(Rotterdam) 100,00 100,00 100,00 119,00 119,00 – – 
Санкт-Августин-
де-Демаурес 
(Saint-Augustin-
de-Desmaures) 100,00 100,00 100,00 226,92 316,66 0,00 – 
Сан - Дієго  
(San Diego) 100,00 100,00 100,00 280,00 519,00 – 5,40 
Шанхай 
(Shanghai) 99,99 100,00 – 115,00 – – – 
Шавініган 
(Shawinigan) 100,00 100,00 100,00 320,00 576,00 – – 

Синтра (Sintra) 100,00 100,00 95,00 103,58 280,16 0,05 25,40 

Сурат (Surat) – – – 148,00 202,00 – 20,64 

Суррей (Surrey) 97,48 97,48 100,00 298,91 356,59 – 15,53 
Місто Тайнань 
(Tainan City) 99,03 99,03 99,93 227,00 387,00 0,14 9,49 
Тайбей (Taipei) 99,76 99,99 100,00 200,00 335,00 6,30 12,95 
Гаага (The Hague) 100,00 100,00 100,00 128,70 175,20 0,33 5,60 

Торонто (Toronto) 100,00 100,00 100,00 202,24 363,80 – 13,00 
Торреон (Torreón) 98,87 98,87 98,10 190,00 199,42 0,01 54,88 
Тшване 
(Tshwane) 92,34 – 80,65 140,00 208,00 – 26,10 
Валенсія 
(Valencia) 100,00 100,00 100,00 101,10 143,41 0,06 18,60 

Воан (Vaughan) 100,00 90,00 98,00 320,58 379,52 – 17,43 
Загреб (Zagreb) 98,71 100,00 98,70 134,93 177,21 0,05 2,60 
Зволле (Zwolle) 100,00 100,00 100,00 118,90 152,00 0,05 5,60 
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Додаток Е 

АНКЕТА 

для виміру доступу до інформаційно-комунікаційних технологій 

(ІКТ) і їх використання на рівні домашніх господарств  

і окремих осіб 

 

РОЗДІЛ 1: ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОМАШНЬОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

1 Кількість членів домашнього господарства 
 
 

   
2 Живуть чи в даному домашньому господарстві діти у віці 

15 років або молодше? 
 

   
   

РОЗДІЛ 2: ДОСТУП ДОМАШНЬОГО ГОСПОДАРСТВА ДО 
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

(На момент проведення обстеження все устаткування повинне перебувати в робочому 

стані) 
 

3 Є чи в даному домашньому господарстві доступ до 
радіоприймача? 

 

   

 Сюди відносяться окремі радіопристрої або радіопристрої, вбудовані 

в інші обладнання, такі як будильник, аудиоплеєр, мобільний телефон 

або комп'ютер. 

 

   

4 Є чи в даному домашньому господарстві доступ до 
телевізора? 

 

   

5 Чи Користується дане домашнє господарство якими-
небудь із перерахованих нижче послуг телебачення?  
(будь ласка, відзначте відповідні поля) 

 

   

 Кабельне ТВ (КТВ) 
 
Телебачення на основі протоколу Інтернет (1РТV) 
 
Послуги супутникового віщання безпосередньо на домашню антену 
 
Цифрове наземне ТВ (ЦНТ) 
 

 

6 Є чи в даному домашньому господарстві доступ до лінії 
фіксованого телефонного зв'язку? 

 

ТАК          НІ        

ТАК           НІ        

ТАК           НІ        

ТАК          НІ        



605 

7 Є чи в даному домашньому господарстві доступ до 
мобільного телефону? 
 

 

 Сюди відносяться аналогові й цифрові системи стільникового зв'язку, 
а також системи ІМТ-2000 (ЗG) і IMT-Advanced. 

 

   

8 Чи є в даному домашньому господарстві доступ до 
комп'ютера (настільний, портативний, планшетний або 
подібний комп'ютер)? 

 

   

9 Є чи в даному домашньому господарстві доступ в 
Інтернет? 

 

  

На момент проведення обстеження підключення Інтернету в 

домашньому господарстві повинне бути працюючим. 

Доступ може здійснюватися з використанням мережі фіксованої або 

рухливого зв'язку. 

 

Якщо «НІ» - 

перейти до 

Питання 11 

   

10 Який(-і) вид(-и) послуг доступу до Інтернет 
використовується(-ються) для доступу до Інтернет 
вдома? (будь ласка, відзначте відповідні поля) 

 

   

 Фіксована (дротова) вузькосмугова мережа із заявленою 
швидкістю завантаження нижче 256 кбіт/с: 
- аналоговий модем  
- ЦМІС (цифрова мережа з інтеграцією служб) 
- ЦАЛ (цифрова абонентська лінія) із заявленою швидкістю < 256 
кбіт/с  

 

   

 Фіксована (дротова) широкосмугова мережа із заявленою 
швидкістю завантаження не нижче 256 кбіт/с: 
- ЦАЛ (цифрова абонентська лінія) із заявленою швидкістю > 256 
кбіт/с  
- кабельний модем 
- високошвидкісні виділені лінії  
- волоконна лінія до житлового приміщення/будинку  
- лінія електропередач тощо 

 

   

 Наземна фіксована (бездротова) широкосмугова мережа із 
заявленою швидкістю завантаження не нижче 256 кбіт/с: 
- WiМАХ 
- фіксований СDМА 
 

Супутникова широкосмугова мережа (по супутниковому зв'язку) 
із заявленою швидкістю завантаження не нижче 256 кбіт/с 
 

Мобільна широкосмугова мережа (принаймні третього покоління, 
наприклад, UМТS) з використанням портативного обладнання 
 

Мобільна широкосмугова мережа (принаймні третього покоління, 
наприклад, UMTS) з використанням карти: 
- інтегрована SIM-карта в комп'ютері 
- USB-мoдем 

 

  Перейти до 

Питання 12 

ТАК           НІ        

ТАК           НІ        

ТАК           НІ        
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11 З якої причини дане домашнє господарство не має 
доступу до Інтернет? (будь ласка, відзначте відповідні поля) 

 

   
 Немає потреби в Інтернеті 

 
 

 Є доступ до Інтернет в іншому місці  
   
 Відсутність довіри до Інтернету, недолік знань або навичок для 

користування Інтернетом 
 

   
 Занадто висока вартість устаткування  
   
 Занадто висока вартість послуг  
   
 Міркування, пов'язані з конфіденційністю або безпекою  
   
 У цьому районі послуги Інтернету не надаються  
   
 Послуги Інтернету надаються, але не відповідають потребам 

домашніх господарств 
 

   
 Культурні причини 

- Наприклад, вплив шкідливого контенту. 
 

   
   

РОЗДІЛ 3: ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ОСІБ 
 

12 Вік (років)  
   
13 Стать  
   
14 Рівень освіти (будь ласка, відзначте відповідне поле)  
   
 Початкова освіта або нижча 

 
Неповна середня освіта 
 
Повна середня освіта або післясередня невища освіта 
 
Вища 
 
Післядипломна 

 

   
 Додаткові примітки: Можна вибрати тільки один рівень освіти. 

 
 

 
 

  

   Ж            Ч        
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15 Статус робочої сили (будь ласка, відзначте відповідне поле)  
   
 Оплачувані наймані робітники 

 
Самозайняті працівники (роботодавці, самостійно зайняті 
працівники, працівники сімейних підприємств і члени виробничих 
кооперативів) 
 
Особи, що не піддаються класифікації за статусом 
 
Безробітні 
 
Особи, що не входять до складу робочої сили 
- Окремі особи, що не є економічно активними: учні (за винятком тих, 
хто має роботу), особи, що виконують тільки домашню роботу, а 
також особи, що перебувають на пенсії, або непрацездатні. 

 

   
 Додаткові примітки: Можна вибрати тільки одну категорію статусу в 

робочій силі. Респонденти повинні вибрати ту відповідь, яка найкраще 
описує їхній статус у робочій силі. 
- Якщо респонденти вибрали одну із двох останніх категорій, вони 
повинні перейти до Питання 17. 
 

 

16 Основна професія (будь ласка, опишіть)__________________________________ 
   

 - Відповіді слід кодувати відповідно до  однозначних категорій 
Міжнародної стандартної класифікації занять (МСКО 1988 і 2008 рр.) 
або відповідно до рівнозначних національних класифікацій. 

 

   
 

РОЗДІЛ 4: ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ ОКРЕМИМИ ОСОБАМИ 

 
17 Чи користувалися ви мобільним телефоном за останні 

три місяці? 
 

   

 - Це питання задається всім окремим особам, що входять до складу 
сукупності. 
- Визначення терміна "мобільний телефон" наведене в Питанні 7.  
- Користування мобільним телефоном не означає, що телефон 
належить або оплачується даною особою, але він повинен бути в 
достатньому ступені доступним на роботі, через друзів або членів 
родини і т.д.  Виключаються рідкі випадки застосування, наприклад, 
запозичення мобільного телефону для здійснення виклику. 

 

   
18 Чи користувалися ви комп'ютером (настільним, 

портативним, планшетним або подібним комп'ютером) 
у якому б то ні було місці за останні три місяці? 

 

  Якщо «НІ» - 
перейти до 
Питання 20 

  

ТАК           НІ        

ТАК           НІ        
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19 Які з перерахованих нижче видів діяльності, пов'язаної 
з використанням комп'ютера, ви здійснювали за 
останні три місяці? (будь ласка, відзначте відповідні поля) 

 

   
 Копіювання або переміщення файлів або папок 

 
Використання інструментів копіювання і вставки для 
дублювання або переміщення інформації в рамках одного 
документа 
 
Відправлення повідомлень електронної пошти із прикріпленими 
файлами 
 
Використання основних арифметичних формул у динамічних 
таблицях 
 
Приєднання й установка нових обладнань 
- Наприклад, модему, камери, принтера. 
 
Пошук, завантаження, установка й конфігурація програмного 
забезпечення 
 
Створення електронних презентацій із програмним 
забезпеченням для презентації 
 
Написання комп'ютерних програм з використанням 
спеціалізованої мови програмування 

 

   
   
20 Чи користувалися ви Інтернетом у якому б то ні було 

місці за останні три місяці? 
 

   

  Якщо «НІ» - 

перейти до 

питання 27 

21 Де ви користувалися Інтернетом за останні 12 місяців? 
(будь ласка, відзначте відповідні поля) 

 

   
 Вдома 

 
На робочому місці 
- Якщо робоче місце якої-небудь особи перебуває у нього/неї вдома, 
то його/її відповіддю повинне бути "ТАК" тільки в категорії 
"Вдома". 
 
У навчальному закладі 
- Відноситься винятково до учнів.  
 
У будинку іншої особи 
- Будинок друга, родича або сусіда. 

 

   

ТАК           НІ        



609 

 У суспільному центрі доступу до Інтернету 
- Як правило, здійснюється на безкоштовній основі і надається 
необмеженому колу осіб. 
 

 

 У комерційному центрі доступу до Інтернету 
- Як правило, здійснюється НЕ на безкоштовній основі.  

 

   

 У русі - користування Інтернетом при переміщенні 
- З використанням мобільного стільникового телефону, портативного 
або планшетного комп'ютера або іншого переносного обладнання. 

 

   

 В інших місцях (будь ласка, укажіть)_________________________________________ 
   
22 Як часто ви зазвичай користувалися Інтернетом за 

останні три місяці (з будь-якого місця)?  
(будь ласка, відзначте відповідне поле) 

 

   
 Не менше одного разу на день  
   
 Не менше одного разу на тиждень, але не щодня  
   
 Менше одного разу на тиждень  
   
 Додаткові примітки:  

- Можна вибрати тільки один варіант частоти. 
- Це питання відноситься до типового періоду, тому респонденти не 
повинні враховувати вихідні дні і перерви у своїй звичайній роботі, 
наприклад, відпустка. 

 

  
 

 

23 Для яких з наступних цілей ви користувалися 
Інтернетом за останні 12 місяців для особистих потреб 
(з будь-якого місця)? (будь ласка, відзначте відповідні поля) 

 

   
 Одержання інформації про товари й послуги  
   
 Одержання інформації, пов'язаної з охороною здоров'я  
   
 Запис до лікаря через веб-сайт  
   
 Одержання інформації від установ загального державного 

керування 
 

   
 Одержання інформації від установ державного керування 

- Завантаження/запит форм, заповнення/подача форм в он-лайновому 
режимі, проведення он-лайнових платежів, здійснення закупівель в 
установах державного керування і т.д. 

 

   
 Відправлення або одержання електронної пошти  
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 Телефонні переговори через інтернет/VoIР 
- Використання Skype, iTalk тощо. Включає відеовиклики через веб-
камеру. 
 

Участь у соціальних мережах 
- Створення профілю користувача, дії у Facebook, Twitter і т.д. 
 

Доступ до сайтів чатів, блогів, новинних груп або он-лайнових 
обговорень 
 

Покупка або замовлення товарів або послуг 
 

 

 Продаж товарів і послуг 
- За допомогою еBаy, Mercado libre, Facebook і т.д. 
 

Користування послугами, пов'язаними з подорожами або 
розміщенням у готелях під час подорожей 
 

Здійснення банківських операцій через Інтернет 
 

Участь в офіційних он-лайнових курсах (на будь-яку тему) 
 

Пошук інформації на вікі-сайтах (Вікіпедія і т.д.), в он-лайнових 
енциклопедіях або на інших веб-сайтах для цілей офіційного 
навчання 
 

Слухання веб-радіо 
 

Перегляд веб-телебачення 
 

Потокова передача або завантаження зображень, роликів, 
відеоматеріалів або музики, гра в ігри або їх завантаження 
 

Завантаження програмного забезпечення або додатків 
 

 

23 Для яких з наступних цілей ви користувалися 
Інтернетом за останні 12 місяців для особистих потреб 
(з будь-якого місця)? (будь ласка, відзначте відповідні поля) 

 

   

 Читання або завантаження он-лайнових газет або журналів, 
електронних книг 
 

Пошук роботи або відправлення/подача заяв про приймання на 
роботу 
 

Участь у професійних мережах 
- Прикладами професійних або ділових мереж є Linkedln и Xing. 
 

Ведення особистої/власної домашньої сторінки 
 

Накачування власного/створеного користувачем контенту на 
спільно використовуваний веб-сайт 
 

Ведення блогу: збереження або додавання контенту для блогу 
 

Розміщення думок з цивільних і політичних питань через веб-
сайти 
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Участь в он-лайнових консультаціях або голосуваннях для 
визначення цивільних або політичних питань 
- Містобудівне проектування, підписування петицій і т.д. 
 

Використання області пам'яті Інтернету для збереження 
документів, зображень, музики, відеоматеріалів і інших файлів 
- Напр., Google Drive, Dropbox, Windows Skydrive, iCloud тощо. 

   
 Використання програмного забезпечення, переданого по 

Інтернету, для редагування текстових документів, динамічних 
таблиць або презентацій 
 

 

 Інші види діяльності (будь ласка, укажіть)____________________________________ 
   
24 Види товарів і послуг, що здобуваються через Інтернет: 

(допускається більше одного варіанта) 
 

• книги, журнали й газети 
 

• одяг, взуття, спортивні товари й устаткування 
 

• комп'ютерне встаткування або частини (включаючи 
периферійне встаткування) 
 

• комп'ютерні ігри й відеогри 
 

• комп'ютерне програмне забезпечення (включаючи 
відновлення й платні додатки, крім ігор)  
 

• косметика 
 

• фінансові продукти (включаючи акції й страхові інструменти) 
 

• їжа, продукти, алкоголь і тютюнові вироби 
 

• побутові товари (наприклад, меблі, іграшки і т.д., крім 
побутової електроніки) 
 

• ІКТ-послуги (крім програмного забезпечення) 
 

• медичні товари 
 

• фільми, короткометражні фільми й зображення 
 

• музична продукція 
 

• фотографічне, телекомунікаційне й оптичне встаткування 
 

• квитки й місця на розважальні заходи (спортивні змагання, 
театральні спектаклі, концерти і т.д.)  
 

• продукти, пов'язані з подорожами (квитки, проживання, 
оренда транспортних засобів, транспортні послуги і т.д.) 
 

 

 



612 
 

25 Засоби оплати покупок, здійснених через Інтернет:  
(допускається більше одного варіанта) 
 

• оплата післяплатою 
 

• оплата кредитною картою в он-лайновому режимі 
 

• оплата дебетовою картою або електронне банківське 
переведення в он-лайновому режимі 
 

• мобільний платіж з рахунку (рахунок з'єднаний з номером 
мобільного телефону) 
 

• використання он-лайнових платіжних послуг (наприклад, 
Paypal, Google Checkout) 
 

• використання предоплаченої подарункової карти або ваучера 
для покупок через Інтернет 
 

• використання балів по бонусній або заліковій програмі 
(наприклад, Aіr Mіles)  
 

• інше (наприклад, відправлення банківського чека поштою і т.д.) 

 

 

26 Методи доставки: (допускається більше одного варіанта) 
 

• доставка безпосередньо покупцеві з використанням звичайних 
поштових послуг або інших форм доставки 
 

• одержання в торговельній точці, в пункті продажу або в пункті 
обслуговування 
 

• он-лайнова/електронна доставка шляхом завантаження з веб-
сайту або за допомогою додатка, програмного забезпечення або 
іншого обладнання (наприклад, покупки за допомогою вбудованого 
додатка, використання потокового сервісу і т.д.) 
 

 

27 Підстави не робити покупки через Інтернет: 
(допускається більше одного варіанта) 
 

• відсутність зацікавленості 
 

• перевага самому ходити по магазинах 
 

• стурбованість міркуваннями безпеки (наприклад, щодо 
надання інформації, що стосується дебетової або кредитної карти) 
 

• стурбованість міркуваннями недоторканності особистого 
життя (наприклад, щодо надання особистих даних) 
 

• стурбованість міркуваннями технічного характеру (наприклад, 
відносно веб-сайтів, платежу або доставки) 
 

• недовіра (наприклад, щодо гарантій або особливостей 
одержання й повернення продукту)  
 
• недолік упевненості, знань або навичок 
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Додаток Ж 

Експорт та імпорт товарів ІКТ з/в України у 2011–2017 рр. 

 

Таблиця Ж.1 – Динаміка експорту товарів ІКТ з України в 2011–2013 рр.: 

вартість і фізичні обсяги (код за Гармонізованою системою опису та кодування 

товарів  HS 2007) 

Код 
товару 

Експорт товарів ІКТ 
2011 2012 2013 

Вартість 
(тис. US$) 

Фізичний 
обсяг (кг) 

Вартість 
(тис. US$) 

Фізичний 
обсяг (кг) 

Вартість 
(тис. US$) 

Фізичний 
обсяг (кг) 

1 2 3 4 5 6 7 
844331 14,69 1137 1,89 1455 47,29 287 
844332 216,31 10482 294,14 10711 14,32 5191 
847050 1864,87 11466 5285,10 98025 776,50 28963 
847130 5691,74 45236 6447,84 3399 5382,35 29726 
847141 1162,71 4622 3200,86 1024 2080,26 5445 
847149 647,78 1906 4725,37 4782 2268,25 8089 
847150 3791,63 2786 4061,40 4454 3318,64 3703 
847160 350,84 11498 527,43 16701 645,87 18118 
847170 1141,38 12061 1392,50 15181 2237,22 14108 
847180 416,07 622 497,25 1297 1581,41 3255 
847190 615,92 412 435,29 555 74,63 820 
847290 2632,31 163585 1111,51 6712 4098,20 189357 
847330 20577,40 273491 19531,38 257784 11641,89 159477 
847350 21,02 584 187,35 476 250,07 738 
851711 18,75 335 26,37 373 47,27 606 
851712 8706,24 1979 10041,16 18392 9659,36 19234 
851718 1392,38 13101 1005,40 15859 5194,73 117995 
851762 6925,07 22049 9259,96 28268 14054,04 32466 
851769 7878,27 22531 5789,03 14141 4997,36 10232 
851770 4795,85 41114 6900,41 44716 22003,25 149379 
851810 2,92 712 2,55 1219 28,72 802 
851821 134,86 1353 157,60 11455 143,58 18375 
851822 218,50 17291 226,03 21484 245,17 27062 
851829 22508,18 1771505 20824,48 1949911 25943,05 1911736 
851830 56,53 2227 479,91 2006 338,26 232 
851840 341,19 10526 180,21 4681 457,49 5699 
851850 785,09 1912 41,42 1438 186,15 124 
851890 2580,78 175306 3984,89 265237 7918,05 606553 
851930 0,78 9 - - - - 
851981 807,25 920 1174,88 830 584,05 1379 
851989 18,18 175 119,41 215 19,94 147 
852110 5,03 71 1,52 30 - - 
852190 182,72 4721 596,51 487 241,98 4489 
852210 - - 3,03 7 - - 
852290 147,43 131 12,63 32 11,56 289 
852321 1192,23 2813 1231,06 3095 2550,66 84707 
852351 398,35 310 285,22 252 970,95 239 
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Продовження табл. Ж.1 
1 2 3 4 5 6 7 

852359 3,90 55 4,40 6 3,93 0 
852380 13,67 83 488,16 178 107,98 1 
852550 7317,72 53487 3058,52 22112 916,40 5096 
852560 - - - - - - 
852580 2270,68 6981 2616,45 8936 2609,03 6344 
852712 0,40 164 0,03 7 0,07 46 
852713 5,30 2291 355,30 10128 71,72 1811 
852719 138,95 920 9,51 6 1,28 455 
852721 11,09 4232 383,19 6421 356,88 6693 
852729 155,81 643 13,58 5 91,20 383 
852791 4961,24 28701 1403,83 44982 449,79 2527 
852792 1,13 61 6,78 141 8,01 169 
852799 1409,76 1972 1292,32 1211 3833,54 3908 
852841 0,61 9 0,93 448 1,15 76 
852849 17,36 383 3,48 84 26,17 317 
852859 652,57 21304 2968,48 14541 3283,87 38344 
852861 6,87 59 - - - - 
852869 20,12 204 61,84 351 47,98 482 
852871 337294,42 6908431 379320,93 7042015 254245,63 3472133 
852872 8271,71 291102 16552,04 435418 20636,50 646538 
852873 - - - - - - 
852910 7217,67 744289 11017,57 81898 9503,67 45845 
852990 76228,73 395755 151618,92 751653 105585,33 435541 
853110 11093,60 287467 6331,97 192051 7923,81 167412 
853400 2092,35 5767 3702,17 77492 1975,43 26685 
854011 1,47 482 0,57 148 0,21 41 
854012 40,47 27 - - - - 
854020 71,57 36 11,89 25 0,43 7 
854060 80,05 168 27,54 479 4,82 9 
854071 74,69 686 226,29 934 30,96 631 
854079 265,60 151 548,69 719 58,68 101 
854081 452,85 1317 456,58 875 59,44 186 
854089 294,23 913 333,47 1175 149,25 776 
854091 - - - - - - 
854099 0,50 28 - - 3,52 28 
854110 982,83 12674 1273,76 11717 1414,06 6732 
854121 256,07 823 125,63 415 51,28 406 
854129 142,82 640 257,63 544 97,92 242 
854130 39,36 4677 383,68 3245 192,27 1307 
854140 10053,62 202399 4629,50 60343 4713,72 12434 
854150 3816,84 12161 5851,12 16712 4649,41 1997 
854160 165,82 1995 234,14 886 80,96 588 
854190 427,15 48406 199,23 23485 4,19 3198 
854231 520,94 670 550,12 628 861,81 152 
854232 3593,86 301 1260,31 3143 849,31 2994 
854233 542,08 270 1025,72 673 1053,27 525 
854239 7114,79 1017 10702,15 11396 6088,83 5132 
854290 176,73 395 67,09 258 107,68 414 
901320 - - 346,93 1045 847,74 24 
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Таблиця Ж.2 – Динаміка експорту товарів ІКТ з України в 2014–2017 рр.: 

вартість і фізичні обсяги (код за Гармонізованою системою опису та кодування 

товарів  HS 2012) 

Код 
товару 

Експорт товарів ІКТ 
2014 2015 2016 2017 

Вартість 
(тис. US$) 

Фізичний 
обсяг (кг) 

Вартість 
(тис. US$) 

Фізичний 
обсяг (кг) 

Вартість 
(тис. US$) 

Фізичний 
обсяг (кг) 

Вартість 
(тис. US$) 

Фізичний 
обсяг (кг) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
844331 47,41 4022 80,96 4979 33,23 887 195,82 123 
844332 125,59 8581 461,68 16081 125,95 5602 463,67 24684 
847050 112,94 2367 99,49 491 34,20 360 106,93 4847 
847130 1685,57 13424 2889,12 757 1653,73 353 1859,13 4848 
847141 1828,24 6147 2210,15 7198 795,24 2265 1260,77 3925 
847149 1596,35 1504 1459,96 194 968,33 1739 625,39 2409 
847150 4802,37 5705 3753,73 5276 2424,42 58693 3102,66 9593 
847160 411,49 7424 163,52 2236 291,39 2599 611,43 16281 
847170 2378,31 17852 1684,28 10195 1296,15 745 1217,92 5409 
847180 564,72 662 254,70 376 630,43 511 835,82 741 
847190 381,37 9266 1033,82 12696 5422,31 3987 1222,53 3366 
847290 743,56 49624 768,44 44894 737,29 35739 700,92 38824 
847330 8996,95 103178 7371,97 78587 3380,26 61508 3997,33 19995 
847350 440,65 1136 366,41 855 371,85 893 605,52 156 
851711 102,30 1566 50,90 931 92,10 2087 64,68 14 
851712 9496,14 19796 9761,96 24478 18465,14 31248 34787,32 61507 
851718 1908,51 53615 246,23 1639 141,74 891 76,96 700 
851762 13444,12 194245 27965,49 206076 36295,98 231059 33766,25 482642 
851769 2635,70 5713 386,18 2272 1161,97 220422 2145,60 207192 
851770 49199,66 435531 77125,73 520445 86556,66 768734 165203,48 1950308 
851810 46,85 763 21,45 416 100,62 878 246,85 3889 
851821 87,19 6777 120,49 13219 515,38 60873 775,22 88861 
851822 170,26 16186 362,45 35792 639,68 61706 862,81 93534 
851829 17433,32 998002 4361,15 20184 897,55 10596 1032,94 13209 
851830 275,47 3701 667,33 4022 740,53 11415 704,06 5711 
851840 263,39 4799 168,77 2507 101,51 2028 164,94 3135 
851850 - - 16,88 223 27,12 949 0,30 57 
851890 4449,34 589695 2421,38 478726 2615,26 503897 2420,89 511015 
851930 - - - - - - - - 
851981 69,98 277 364,47 398 365,56 403 555,03 350 
851989 103,31 78 443,34 247 -  4,04 105 
852110 2,47 31 1,50 25 0,68 - 2,38 40 
852190 241,85 3455 106,23 219 123,35 755 39,61 548 
852210 0,03 0 - - 0,96 0 - - 
852290 38,92 38 236,24 101 2,89 26721 66,53 55279 
852321 84,34 22915 1374,27 22727 495,34 14741 1053,46 16239 
852351 348,54 110 498,46 206 73,30 110 495,08 547 
852359 0,75 15 0,01 0 0,10 59 1,08 26 
852380 6,49 5 18,71 26 196,95 16 0,75 1 
852550 2286,58 12562 1483,60 12037 769,35 4047 55,43 374 
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Продовження табл. Ж.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

852560 5386,53 13182 10949,50 13026 5518,82 5635 5600,37 21637 
852580 1131,72 2776 479,46 716 1584,54 3949 2200,56 2977 
852712 0,06 74 0,07 53 0,05 65 0,93 348 
852713 89,94 285 36,24 1194 15,31 480 10,20 379 
852719 37,45 16 2,44 42 17,14 82 9,37 184 
852721 57,14 1163 6,73 399 1,92 240 6,31 495 
852729 8,93 295 158,71 558 271,63 730 4,39 8 
852791 237,94 16395 85,12 4779 46,37 2563 24,31 1149 
852792 11,68 325 9,58 273 5,67 157 9,88 255 
852799 1217,31 3386 377,42 214 571,25 2024 776,17 1548 
852841 1,64 8 0,65 7 1,15 73 1,18 221 
852849 11,46 129 7,69 170 104,67 196 8,07 247 
852859 3503,44 60566 2292,70 26118 2060,04 1869 1044,44 1818 
852861 - - - - - - 0,68 10 
852869 47,73 578 173,74 169 102,46 787 252,13 1489 
852871 238397,42 3617088 72720,70 1736313 80994,14 1891366 33531,50 744852 
852872 4985,92 122861 2506,52 69189 83,06 23689 493,21 14515 
852873 - - - - - - - - 
852910 6800,19 251522 1775,47 204202 3224,56 82259 4138,60 86667 
852990 93313,27 409873 34398,20 219031 18868,23 182341 31619,20 115595 
853110 5035,20 152833 5044,59 114009 3552,58 77879 5448,54 111123 
853400 2811,14 42386 1289,03 1442 1936,36 19057 2707,24 33157 
854011 - - - - 0,08 143 - - 
854012 1,53 70 - - 1,38 19 - - 
854020 23,30 93 3,59 0 1,59 0 0,41 0 
854060 51,87 183 13,80 105 19,34 103 19,76 103 
854071 148,61 318 16,77 147 100,09 167 411,29 379 
854079 45,79 125 390,44 214 1325,66 344 724,96 307 
854081 94,10 384 90,56 298 129,34 324 676,21 333 
854089 51,91 322 35,70 129 102,03 134 252,41 368 
854091 - - - - - - - - 
854099 15,09 0 3,19 3 - - 0,15 0 
854110 759,85 6483 390,45 6032 314,89 5249 389,10 3573 
854121 149,19 688 167,71 927 125,39 554 155,22 219 
854129 86,01 296 84,95 505 13,60 812 209,99 670 
854130 22,97 199 40,83 1153 61,90 840 82,10 823 
854140 5771,81 10377 5337,81 18316 6282,76 5934 6716,59 25154 
854150 4247,50 19922 3479,47 16226 3242,00 16849 2097,06 11039 
854160 202,81 1933 171,55 1219 350,54 1407 871,06 1913 
854190 55,11 3476 15,06 938 18,26 1034 32,72 2124 
854231 1277,94 833 945,56 377 1054,42 503 3362,77 3755 
854232 844,03 1036 429,34 357 450,60 314 801,14 468 
854233 519,19 282 218,53 78 589,98 196 499,03 539 
854239 7677,69 5006 3978,77 2998 3845,21 327 4875,67 3734 
854290 68,70 174 3,95 9 929,04 1383 261,46 79 
901320 284,08 119 2342,84 388 6440,34 947 2668,54 131 
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Таблиця Ж.3 – Динаміка імпорту товарів ІКТ в Україну в 2011–2013 рр.: 

вартість і фізичні обсяги (код за Гармонізованою системою опису та кодування 

товарів  HS 2007) 

Код 
товару 

Імпорт товарів ІКТ 
2011 2012 2013 

Вартість 
(тис. US$) 

Фізичний 
обсяг (кг) 

Вартість 
(тис. US$) 

Фізичний 
обсяг (кг) 

Вартість 
(тис. US$) 

Фізичний 
обсяг (кг) 

1 2 3 4 5 6 7 
844331 16888,04 3619011 26674,73 4181759 27508,82 3238375 
844332 22293,35 4786224 17969,89 2191724 21848,56 2139141 
847050 1788,67 1922 2558,59 62812 6036,93 88263 
847130 172744,01 1817062 191678,59 2745979 224442,32 3607411 
847141 13444,06 20396 16149,74 391377 19071,47 650427 
847149 15998,65 323733 28572,02 639502 11704,64 234679 
847150 6258,09 71966 11290,07 47917 11754,08 131411 
847160 17923,56 3796111 18783,58 4047854 18794,63 2194229 
847170 15501,22 436234 21860,21 456238 17450,80 426543 
847180 2269,97 69909 1254,35 57992 1712,30 57211 
847190 1902,02 15486 5012,50 17 6173,58 29178 
847290 25167,08 1767406 22766,08 1760520 20141,29 1528443 
847330 33311,71 6090937 28281,11 3580599 27254,20 4960092 
847350 1,66 49 60,11 41 23,47 11 
851711 2832,75 135669 3953,56 113006 2500,32 64487 
851712 640281,27 2355398 572264,30 1948303 559364,63 1990547 
851718 4577,55 181863 3195,74 189075 3080,72 31677 
851762 88406,26 1284373 102027,18 2068023 144247,49 2496462 
851769 3928,29 75572 4732,39 79178 6489,24 94465 
851770 41536,15 997459 35496,63 1073339 48089,74 773664 
851810 1530,72 741 1279,12 67268 1453,17 66886 
851821 4859,20 1835569 5301,58 1986320 3532,01 1293099 
851822 6592,65 2435212 7537,20 2909717 6093,75 2262090 
851829 3563,23 701165 2905,05 543578 2918,14 751406 
851830 4937,33 389624 5884,94 581204 7808,97 70094 
851840 1411,70 111046 1394,47 12873 1613,78 368251 
851850 180,25 4027 57,48 3549 32,78 1538 
851890 13409,77 895212 12474,95 749057 15016,66 857534 
851930 3,81 125 0,47 55 0,77 48 
851981 2717,33 120409 1911,64 40769 2086,12 78967 
851989 933,82 11937 177,62 10857 719,70 11281 
852110 43,49 485 7,03 167 0,14 98 
852190 10241,94 658211 9424,84 356097 8546,86 47651 
852210 14,36 22 5,47 15 5,03 339 
852290 356,36 96601 514,01 110821 249,45 4341 
852321 334,20 5011 928,21 5166 1183,75 2423 
852351 5216,29 51371 10587,23 90462 11277,51 89169 
852359 103,18 96 91,66 839 46,49 378 
852380 555,77 4314 148,90 3001 276,72 2028 
852550 2430,04 4993 1105,91 2778 439,85 16224 
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Продовження табл. Ж.2 
1 2 3 4 5 6 7 

852560 - - - - - - 
852580 54193,28 599429 102801,08 793737 93754,07 743335 
852712 0,02 19 - - 0,00 20 
852713 3629,98 227692 2110,18 120613 2354,29 417212 
852719 1235,84 59518 1072,33 197915 476,10 214832 
852721 4994,94 225744 4598,41 133726 4968,40 318611 
852729 281,98 6238 269,41 5911 122,65 2568 
852791 11913,54 1977556 11700,62 4849686 7102,32 1356456 
852792 345,02 34471 279,66 26528 178,73 13837 
852799 1073,12 67683 1014,21 65489 538,11 72407 
852841 6,15 2647 1,79 235 0,86 685 
852849 143,88 3259 45,71 2201 225,20 797 
852859 31959,86 1009210 29152,68 1149718 35465,88 1406275 
852861 4,51 18 0,95 36 - - 
852869 1660,31 57872 2035,90 72758 2114,08 6728 
852871 5897,85 289657 76796,33 1588596 34403,72 1019209 
852872 381882,28 16750022 438723,85 17134107 455849,65 14758996 
852873 15,14 168 0,53 18 - - 
852910 12222,94 915907 12354,29 1163186 11397,38 1043167 
852990 77634,38 4240824 77085,58 3310178 57668,23 1526023 
853110 4804,29 48569 7989,50 51191 6452,78 5922 
853400 37325,52 997957 62241,98 1708927 51967,97 1049654 
854011 1495,43 726337 26,33 5123 5,57 1274 
854012 14,94 381 7,50 218 2,91 52 
854020 1664,34 722 2414,86 893 1178,28 540 
854060 4,19 1 80,25 126 6,99 216 
854071 675,00 8681 815,01 7581 769,08 7546 
854079 - - - - 21,79 27 
854081 107,98 164 123,06 822 73,44 260 
854089 458,28 2283 329,90 1745 568,00 2371 
854091 13,57 2 0,02 0 - - 
854099 5,66 122 34,42 183 37,03 13 
854110 5403,51 78913 5666,62 66794 7601,69 118686 
854121 2707,93 10536 3283,24 14152 3371,66 24861 
854129 3565,72 14569 3956,46 13842 3031,38 15024 
854130 2232,58 28026 2075,32 24318 1998,89 18737 
854140 13046,32 190713 823542,01 27172865 584774,28 25721810 
854150 307,96 1371 465,21 974 424,29 1894 
854160 3093,27 21119 3452,44 27851 4465,86 13233 
854190 476,18 7706 399,36 6119 289,46 7747 
854231 14569,62 73421 26535,43 74198 - - 
854232 44452,68 67445 37955,38 80426 34133,01 43229 
854233 2870,28 3152 3691,23 426 2647,96 646 
854239 121428,48 133711 191164,40 16307 129061,65 144498 
854290 68,60 272 76,76 297 36,50 72 
901320 1256,12 3805 2449,77 6836 6683,28 20799 
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Таблиця Ж.4 – Динаміка імпорту товарів ІКТ в Україну в 2014–2017 рр.: 
вартість і фізичні обсяги (код за Гармонізованою системою опису та кодування 
товарів  HS 2012) 

Код 
товару 

Імпорт товарів ІКТ 
2014 2015 2016 2017 

Вартість 
(тис. US$) 

Фізичний 
обсяг (кг) 

Вартість 
(тис. US$) 

Фізичний 
обсяг (кг) 

Вартість 
(тис. US$) 

Фізичний 
обсяг (кг) 

Вартість 
(тис. US$) 

Фізичний 
обсяг (кг) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
844331 20000,89 1918307 17329,87 1300832 26253,33 1896036 29092,98 1976141 
844332 18705,24 1027258 12875,12 582468 18295,11 765401 20034,39 779251 
847050 6865,47 73953 3399,26 32681 7419,83 66772 11880,46 121691 
847130 245547,70 2361901 194959,63 1450391 271646,12 2070395 320754,90 2137155 
847141 23366,56 225533 22533,30 167603 32542,33 274203 43358,10 272602 
847149 10074,44 101361 9829,97 92775 24878,52 260094 29865,46 23795 
847150 12201,12 6588 8644,13 31741 12217,30 50978 26359,45 103691 
847160 14201,86 1072179 13758,07 726566 22846,02 1160164 27370,61 1160513 
847170 54848,81 387217 50000,65 276326 65707,60 370038 66202,63 309212 

847180 1794,85 29792 2972,71 18606 3762,73 32227 5305,12 47059 
847190 1730,62 12581 1748,35 7871 3109,02 1187 6136,22 23509 
847290 20903,00 1106890 5424,29 485538 11636,48 824436 11990,54 86084 
847330 34136,89 1450433 45585,22 1067121 65032,97 1684617 104892,57 1611751 
847350 6,38 402 66,89 401 79,77 687 7,57 255 
851711 1570,31 43463 672,40 18398 652,72 16213 820,33 19895 
851712 439075,65 1821587 337538,07 1396928 426479,73 1740832 585426,25 1970048 
851718 2074,94 110952 1967,22 61024 3699,91 88741 4076,98 96536 
851762 132633,54 1939690 152163,79 1545290 123550,22 1794128 177035,30 2151650 
851769 5077,60 65503 7479,50 40186 4642,48 35682 4415,71 39175 
851770 56625,82 795012 72344,71 1236537 87343,58 2057652 111293,70 2490150 
851810 875,32 40135 951,37 24409 1248,29 41865 2266,68 45334 
851821 2742,02 615096 1865,18 229535 2580,62 398141 3396,37 425953 
851822 3491,05 923558 2461,46 443558 3652,11 632275 6950,92 859512 
851829 1627,47 437509 658,79 133545 1221,45 345077 1666,27 452958 
851830 8512,14 489898 8238,44 29706 14175,68 509191 15705,66 515028 
851840 747,74 88085 651,83 39088 901,18 68801 1125,51 79724 
851850 62,25 1544 169,50 6773 293,79 11012 314,32 9988 
851890 7546,88 439873 1600,70 47682 921,89 66419 1019,56 86555 
851930 2,27 12 2,12 43 20,88 572 8,32 211 
851981 1371,42 97 1081,99 45253 1300,04 86973 1428,48 85084 
851989 83,15 31352 121,16 5719 205,57 10011 327,57 11591 
852110 32,20 274 2,80 19 60,05 106 12,95 33 
852190 2268,53 72 1577,92 36857 2780,16 73521 3450,60 9329 
852210 8,94 144493 4,55 22 3,51 14 5,09 28 
852290 31,91 20 31,21 477 29,76 1598 29,33 2309 
852321 662,64 729 106,20 765 48,77 2443 405,32 6733 
852351 13406,80 7201 16054,44 51237 23297,37 68671 27487,44 49912 
852359 43,68 61231 26,42 68 30,16 4984 147,09 1268 
852380 138,90 56 92,76 942 85,57 1363 97,01 2501 
852550 8,70 1535 47,87 5081 281,42 4857 197,31 2145 
852560 9187,80 18554 13745,83 21842 41383,08 44024 65525,48 87776 
852580 37031,55 31498 29102,93 170705 32360,99 217867 45258,22 250788 
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Продовження табл. Ж.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

852712 - - - - 0,06 0 - - 
852713 1035,61 348657 476,52 19639 359,76 13214 550,64 26601 
852719 16,74 103653 117,82 23694 212,14 59125 99,52 17928 
852721 2546,33 90348 632,12 18884 505,40 1619 672,50 19846 
852729 107,73 172361 62,72 1194 10,31 8936 104,42 6835 
852791 3167,58 2467 1351,40 228056 1210,22 288212 2689,68 612368 
852792 211,28 500131 80,31 5249 53,89 3014 70,56 3768 
852799 316,73 15801 281,63 12336 314,50 7286 188,85 1859 
852841 0,87 29695 0,08 20 0,03 420 - - 
852849 10,54 754 73,09 186 247,02 260 176,23 278 
852859 23882,03 971 20506,05 605865 32480,33 979282 43072,32 1367420 
852861 13,62 777095 7,47 34 157,60 4319 317,15 2849 
852869 3122,56 34 3546,69 28295 7137,11 59285 8857,84 83842 
852871 12516,33 39721 5633,65 213211 6422,67 256361 8352,08 352807 
852872 311269,06 394167 122255,91 3899167 122326,52 4498845 147442,62 5182127 
852873 0,39 10085307 7,66 21 0,16 0 0,01 2 
852910 8259,44 2 3299,98 232861 3337,89 0 6115,52 267393 
852990 34397,28 687253 13337,94 556388 12771,02 623102 12732,72 281716 
853110 2370,02 1377305 4023,83 51299 3768,50 48642 4607,03 54197 
853400 53562,84 5677 38371,43 628627 37784,77 754768 49257,03 88867 
854011 0,45 307 - - -  0,05 3 
854012 -  7,02 3 0,02 7 - - 
854020 751,49 411 530,78 277 611,01 343 1581,42 334 
854060 8,85 0 - - 2,11 8 -  
854071 717,13 6126 56,52 3484 120,13 3965 78,72 3349 
854079 435,63 224 - - 23,45 38 4,15 120 
854081 83,62 391 37,38 89 87,88 152 35,76 404 
854089 52,35 3241 235,73 2468 310,49 2845 354,10 3645 
854091 3,33 0 2,25 0 1,51 0 2,20 0 
854099 0,23 0 7,26 6 3,82 5 28,08 25 
854110 6721,94 61666 5941,14 50509 9311,05 101347 9510,62 77912 
854121 2255,16 12702 2163,02 12367 2343,90 21018 4320,89 27364 
854129 4139,18 1808 5293,90 34366 7357,22 0 9913,63 54215 
854130 1423,50 10539 1171,17 9296 1933,86 11976 2928,37 17345 
854140 30255,64 1351803 25127,44 2354598 100989,94 14059785 132064,92 21983553 
854150 302,35 2112 304,14 1678 291,46 2855 129,43 1188 
854160 3603,86 8236 2570,64 4433 3508,90 12304 4086,97 1918 
854190 350,22 7799 241,87 4989 288,57 4031 309,76 8663 
854231 31023,21 50146 31292,47 54939 53542,84 83601 92666,79 98258 
854232 31805,86 35616 11345,06 11831 11920,53 11803 20219,86 19182 
854233 2805,55 4325 2838,29 2582 2417,32 2637 3112,23 2487 
854239 119198,00 11389 69458,39 74214 73944,25 104485 76911,26 122211 
854290 64,83 245 21,68 62 44,44 85 21,87 15 
901320 4755,46 18424 5843,19 16115 5076,17 2261 4225,84 30265 

 



621 

Додаток З 

Список публікацій здобувача за темою дисертації 

 

Монографії 

1. Місцевий розвиток: кращі практики та інструменти розумного 

зростання: кол. монографія / за заг. ред. проф. В. Б. Родченка. Харків: «Друкарня 

Мадрид», 2017. 212 с. (10,37 ум. друк. арк., особисто автору належить 0,8 

друк. арк. Розділ 2.4 «Розумні технології розвитку системи охорони здоров’я»). 

2. Корепанов О. С. Методологічні засади статистичного забезпечення 

управління розвитком «розумних» сталих міст в Україні: монографія. Київ: ДП 

«Інформ.-аналіт. агентство», 2018. 354 с. (20,46 ум. друк. арк.). 

 

Статті у наукових фахових виданнях України 

3. Корепанов О. С. Формування системи статистичних показників для 

дослідження людського потенціалу в Україні // Прикладна статистика: 

проблеми теорії та практики: зб. наук. праць; НАСОА. Київ: ТОВ «ВПД 

«Формат», 2012. Вип.11. С. 192–197. (0,32 друк. арк.). 

4. Соболєв В. М., Чала Т. Г., Корепанов О. С. Системний підхід до 

формування професійних компетенцій магістрів зі спеціальності «прикладна 

статистика»: необхідність та реалізація // Прикладна статистика: проблеми теорії 

та практики: зб. наук. праць; НАСОА. Київ: ТОВ «ВПД «Формат», 2013. 

Вип. 12. С. 67–77. (0,55 друк. арк., особисто автору належить 0,31 друк. арк.; 

виконано формування переліку загальнопрофесійних компетенцій магістра з 

прикладної статистики для побудови початкового ескізу моделі). 

5. Корепанов О. С., Лазебник Ю. О., Чала Т. Г. Методологічні аспекти 

статистичного оцінювання людського розвитку // Прикладна статистика: 

проблеми теорії та практики: зб. наук. праць; НАСОА. Київ: ТОВ «ВПД 

«Формат», 2014. Вип. 15. С. 138–149. (0,63 друк. арк., особисто автору належить 

0,28 друк. арк.; проаналізовано зміни методичних підходів до розрахунку 

індексу людського розвитку). 



622 

6. Корепанов О. С., Чала Т. Г., Лазебник Ю. О. Розвиток національної 

системи статистики трудової діяльності // Соціальна економіка. 2016. № 2. 

C. 23–30. (0,67 друк. арк., особисто автору належить 0,20 друк. арк.; виконано 

аналіз сучасних підходів до визначення основних понять і категорій трудової 

діяльності). 

7. Корепанов О. С., Чала Т. Г., Лазебник Ю. О. Аналіз і прогнозування 

тенденцій зростання чисельності населення країн і регіонів світу // Соціальна 

економіка. 2017. № 1, Вип. 53. C. 19–24. (0,63 друк. арк., особисто автору 

належить 0,33 друк. арк.; проаналізовано динаміку та спрогнозовано зміни 

чисельності населення України та країн світу). 

8. Корепанов О. С., Чала Т. Г., Лазебник Ю. О. Стандартизація та 

уніфікація метаданих для забезпечення розвитку «розумних» сталих міст // 

Соціальна економіка. 2017. № 2, Вип. 54. C. 112–119. (0,70 друк. арк., особисто 

автору належить 0,29 друк. арк.; визначено принципи застосування 

міжнародних стандартів для забезпечення розвитку «розумних» сталих міст). 

9. Корепанов О. С., Лазебник Ю. О. Теоретико-методологічні засади 

статистичного оцінювання якості зайнятості в територіальних громадах // 

Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 9. С. 33–38. (0,73 друк. арк., особисто 

автору належить 0,38 друк. арк.; виконано аналіз методологічних засад 

статистичного оцінювання зайнятості на основі міжнародних стандартів). 

10. Корепанов О. С. Статистичне дослідження інтенсивності 

використання інформаційно-комунікаційних технологій домашніми 

господарствами в «розумних» громадах в Україні // Економіка та держава. 

2018. № 5. С. 65–70. (0,55 друк. арк.). 

11. Корепанов О. С. Статистичне визначення видів економічної діяльності 

сектору інформаційно-комунікаційних технологій // Інвестиції: практика та 

досвід. 2018. № 11. С. 60–65. (0,64 друк. арк.). 

12. Корепанов О. С. Статистичний аналіз тенденцій 

зовнішньоекономічної діяльності України: сектор ІКТ // Соціальна економіка. 

2018. № 1, Вип. 55. C. 18–26. (0,58 друк. арк.). 



623 

13. Корепанов О. С. Розширення інформаційної бази дослідження 

використання інформаційно-комунікаційних технологій домогосподарствами 

в Україні // Економіка та держава. 2018. № 6. С. 68–73. (0,61 друк. арк.). 

14. Корепанов О. С. Перспективи використання великих даних операторів 

мобільного зв’язку в інформаційній моделі «розумного» сталого міста // 

Агросвіт. 2018. № 12. С. 56–61. (0,54 друк. арк.). 

 

Статті у наукових періодичних виданнях іноземних держав та у виданнях 

України, які включені до міжнародних наукометричних баз 

15. Korepanov О. S., Lazebnyk I. O., Ponomareva T. V., Chala T. G. Rating 

estimation of Kharkov higher educational institutions // Бізнес Інформ. 2016. № 5. 

C. 99–105. (0,53 друк. арк., особисто автору належить 0,21 друк. арк.; 

сформовано інформаційно-аналітичне забезпечення ранжування закладів освіти 

м. Харків). 

16. Корепанов О. С., Прус Ю.І., Чала Т.Г. Короткострокове 

прогнозування пропозиції робочої сили на ринку праці України // Бізнес 

Інформ. 2017. № 4. C. 216–222. (0,60 друк. арк., особисто автору належить 0,31 

друк. арк.; обґрунтовано доцільність застосування методу Singular Spectrum 

Analysis (SSA) для аналізу та прогнозу часових рядів соціально-економічних 

показників). 

17. Корепанов О. С., Степанов О. М. Статистичний аналіз ринку праці 

в Україні методами багатовимірної класифікації: регіональний аспект // 

Проблеми економіки. 2017. № 4. С. 384–39.2 (0,71 друк. арк., особисто автору 

належить 0,61 друк. арк.; виконана кластеризація регіонів України за рівнем 

розвитку ринку праці). 

18. Корепанов О. С. Аналіз тенденцій урбанізації в світі та в Україні як 

поштовх для розвитку національної концепції «розумних» міст // Бізнес 

Інформ. 2017. № 12. C. 177–182. (0,48 друк. арк.). 



624 

19. Корепанов О. С. Теоретико-методологічні засади побудови 

індикаторів розвитку «розумних» сталих міст в Україні: тема «Економіка» // 

Статистика України. 2017. № 4. С. 13–21. (0,75 друк. арк.). 

20. Корепанов О. С., Лазебник Ю.О., Черненко Д. І., Чала Т. Г. 

Корепанов Г. С. Інформаційне забезпечення розвитку концепції «розумного» 

здоров’я (Smart Health) // Бізнес Інформ. 2018. № 2. C. 266–272. (0,68 друк. арк., 

особисто автору належить 0,17 друк. арк.; визначено концепцію «розумного» 

здоров’я в контексті «розумного» міста). 

21. Корепанов О. С. Розвиток інформаційного суспільства в Україні: 

iсторичний аспект статистики інформаційно-комунікаційних технологій // 

Проблеми економіки. 2018. № 1. С. 95–100. (0,60 друк. арк.). 

22. Корепанов О. С. До питання становлення поняття «розумного» 

сталого міста // Бізнес Інформ. 2018. № 3. C. 114–120. (0,72 друк. арк.). 

23. Корепанов О. С. Методологія індексного аналізу рівня розвитку 

інформаційного суспільства // Статистика України. 2018. № 1. С. 6–15. (0,76 

друк. арк.). 

24. Корепанов О. С. Адаптація методичного забезпечення до специфіки 

оцінювання територіального розвитку інформаційного суспільства в Україні // 

Бізнес Інформ. 2018. № 4. C. 364–370. (0,58 друк. арк.). 

25. Корепанов О. С. Ідентифікація ключових показників ефективності 

«розумних» сталих міст // Бізнес Інформ. 2018. № 5. C. 389–395. (0,46 

друк. арк.). 

26. Корепанов О. С. Статистична класифікація продукції сектору 

інформаційно-комунікаційних технологій // Проблеми економіки. 2018. № 2. 

С. 375–381. (0,61 друк. арк.). 

27. Корепанов О. С. Використання великих даних для статистичного 

забезпечення управління розвитком «розумних» сталих міст // Бізнес Інформ. 

2018. № 6. C. 356–361. (0,53 друк. арк.). 

 

 



625 

Опубліковані основні праці апробаційного характеру 

28. Корепанов О. С. Статистичне дослідження факторів формування 

якості трудового потенціалу регіонів України // Система державної статистики 

в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи: мат. ІХ Міжнар. наук.-практ. 

конф. з нагоди Дня працівників статистики. Київ: НАСОА, 2011. С. 154–158. 

(0,16 друк. арк.).  

29. Корепанов О. С., Чала Т.Г. Проблеми статистичної порівнянності при 

дослідженні людського розвитку // Система державної статистики в Україні: 

сучасний стан, проблеми, перспективи: матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. 

Київ: НАСОА, 2013. С. 41–44. (0,18 друк. арк., особисто автору належить 0,12 

друк. арк.; виконано аналіз змін методичних підходів до розрахунку індексу 

людського розвитку). 

30. Корепанов О. С., Чала Т.Г. Проблеми статистичного оцінювання 

трудової діяльності // Статистична оцінка соціально-економічного розвитку: мат. 

ХVІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 26 травня 2017 р.). 

Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2017. С. 90–93. 

(0,17 друк. арк., особисто автору належить 0,09 друк. арк.; проаналізовано 

останні зміни міжнародних підходів до статистичного оцінювання трудової 

діяльності та недовикористання робочої сили). 

31. Корепанов О. С. Теоретичні засади формування концепції 

«розумного» сталого міста // Актуальні питання економіки, фінансів, 

менеджменту та права в сучасних умовах: мат. Міжнар. наук.-практ. конф.: 

у 5 ч. (м. Полтава, 2 квітня 2018 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2018. Ч. 1. С. 17–19. 

(0,18 друк. арк.). 

32. Корепанов О. С. Концептуальна основа розвитку статистичної 

системи управління метаданими // Економічна система України в умовах 

глобалізаційних викликів XXI століття: мат. Міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Чернівці, 10 квітня 2018 р.). Чернівці : Буковинський центр економічної 

освіти та бізнесу, 2018. С. 41–43. (0,11 друк. арк.). 



626 

33. Корепанов О. С., Лазебник Ю. О. Формування системи «E-Health» 

в Україні // Nowoczesna nauka: teoria i praktyka: mater. IІ Międz. konf. nauk.-prakt. 

(Katowice, 12 kwietnia 2018 roku). Katowice : Nowa nauka, 2018. С. 68–72. (0,16 

друк. арк., особисто автору належить 0,08 друк. арк.; виконано аналіз тенденцій 

впровадження електронної системи охорони здоров’я в Україні).  

34. Корепанов О. С. Світовий досвід визначення індикаторів стану та 

розвитку сталих міст і територіальних громад // Європейський вектор 

модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток: мат. X 

Ювілейної Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18–19 квітня 2018 р.). Харків: 

Харківський нац. університет будівництва та архітектури, 2018. Ч. І. С. 230–

233. (0,21 друк. арк.). 

35. Корепанов О. С., Лазебник Ю. О. Якість зайнятості як важливий 

елемент забезпечення управління сталим і всеосяжним розвитком громади // 

Емерджентність економічних систем у сфері управління суспільним розвитком: 

мат. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Черкаси, 18–19 квітня 2018 р.). Черкаси : 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2018. С. 57–60. 

(0,18 друк. арк., особисто автору належить 0,09 друк. арк.; обґрунтовано 

важливості збирання й аналізу систематизованої інформації про якість 

зайнятості). 

36. Корепанов О. С. Вплив процесів урбанізації на створення сучасної 

моделі «розумного» міста // Соціально-економічний розвиток економіки: 

виклики та шляхи стабілізації: мат. Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, 

аспірантів і молодих учених (м. Харків, 20–21 квітня 2018 р.). Харків : ХНУ 

ім. В. Н. Каразіна, 2018. С. 277–280. (0,16 друк. арк.). 

37. Корепанов О. С. Інноваційні методології використання «відкритих 

даних» для потреб «розумного» сталого міста // Управління економічними 

процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення: мат. ІІІ 

Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених (м. Львів, 24–25 квітня 

2018 р.). Львів, 2018. С. 56–58. (0,18 друк. арк.). 



627 

38. Корепанов О. С. Формування інтегрованої інформаційної моделі 

«розумного» сталого міста // Конкурентні стратегії розвитку України в 

глобальній економіці: мат. I Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 

2018 р.). Київ : Міжнар. університет фінансів, 2018. С. 98–100. (0,21 друк. арк.). 

39. Корепанов О. С., Лазебник Ю. О. Принципи формування статистичної 

основи для вимірювання якості сталої зайнятості // Актуальні проблеми 

життєдіяльності суспільства: мат. ХХV Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, 

аспірантів та молодих учених КрНУ імені Михайла Остроградського 

(м. Кременчук, 26–27 квітня 2018 р.). Кременчук, 2018. С. 61–64. (0,24 

друк. арк., особисто автору належить 0,13 друк. арк.; обґрунтовано необхідність 

статистичного оцінювання «якісної» сталої тривалої зайнятості). 

40. Корепанов О. С. Статистичне оцінювання рівня розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій в регіонах України // Актуальні питання менеджменту 

й маркетингу: мат. III Міжнар. наук-практ. конф. (м. Запоріжжя, 27–28 квітня 

2018 р.). Запоріжжя, 2018. С. 79–82. (0,11 друк. арк.). 

41. Корепанов О. С. Індикатори розвитку інформаційного суспільства 

в Україні // Актуальні питання сучасної науки: мат. IV Міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Київ, 29–30 квітня 2018 р.). Київ : МЦНД, 2018. Ч. ІІ. С. 28–30. 

(0,10 друк. арк.). 

42. Корепанов О. С. Напрями статистичного аналізу профілю клієнтів на 

основі великих даних операторів мобільного зв’язку // Сучасні світові тенденції 

розвитку науки та інформаційних технологій: мат. Міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Одеса, 25–26 травня 2018 р.). Одеса: ГО «Інститут інноваційної освіти», 

2018. С. 185–187. (0,11 друк. арк.). 
 

Навчальні посібники 

43. Економічна статистика: навч. посіб. / В. М. Соболєв, Т. Г. Чала, 

О. С. Корепанов та ін.; за ред. В. М. Соболєва. Харків: ХНУ імені 

В. Н. Каразіна, 2017. 388 с. (25,1 ум. друк. арк., особисто автору належить 3,4 

друк. арк. Розділ 3 «Статистика трудової діяльності і трудових ресурсів» та 

розділ 4 «Статистика праці»).  



Додаток К

Впровадження результатів дисертації

628



ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Головного управління 

,_.сд%тистики у Харківській області 
^^ист^^^^ної служби статистики України

i&’SsXMk'AXL
*7^Мамонтова О. Г.

АКТ

2018 р.

про впровадження результатів докторської дисертації 
доцента кафедри статистики, обліку та аудиту 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
Корепанова Олексія Сергійовича на тему:

«Методологічні засади статистичного забезпечення управління розвитком 
«розумних» сталих міст в Україні»

Акт складено про те, що при підготовці аналітичних записок з питань 
розвитку сектору інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в Харківській 
області були використані наукові розробки Корепанова Олексія Сергійовича:

- програмно-методологічні й організаційні засади статистичного 
вивчення: видів економічної діяльності в процесі формування сектору ІКТ в 
Україні.

- принципи взаємодії класифікацій та групувань в процесі статистичного 
оцінювання продукції сектору інформаційно-комунікаційних технологій.

Названі наукові розробки використовуються у практичній роботі відділу 
інформаційних систем або комп’ютерних мереж та телекомунікацій Головного 
управління статистики у Харківській області.

Начальник відділу
забезпечення реалізації платних послуг 
Головного управління статистики 
у Харківській області,
кандидат економічних наук Н. В. Бондаренко

X;
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УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Департамент економіки і міжнародних відносин

майдан Свободи 5, Держпром, 3 під., 8 пов., м. Харків, 61022, тел.: (057) 705-10-17, факс: 705-10-29 
E-mail: uek@kharkivoda.gov.ua

на №__________ від________________

ДОВІДКА
про впровадження результатів докторської дисертації 

доцента кафедри статистики, обліку та аудиту 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

Корепанова Олексія Сергійовича

на тему: «Методологічні засади статистичного забезпечення управління 
розвитком «розумних» сталих міст в Україні

Наукові результати Корепанова Олексія Сергійовича розглядалися 
Департаментом економіки і міжнародних відносин Харківської обласної 
державної адміністрації та були використані у процесі розробки Стратегії 
розвитку Харківської області на період до 2020 року, зокрема, методологічні 
засади статистичного забезпечення розвитку «розумних» громад на основі 
міжнародних стандартів та методика статистичного оцінювання рівня 
регіонального розвитку інформаційного суспільства в Україні на основі 
адаптації міжнародної методології індексного аналізу були використані 
підготовці параграфу 1.2.3. «Європейські підходи до управління розвитком 
регіону».

Довідка видана для подання у спеціалізовану вчену раду за місцем 
захисту дисертації. Довідка видана без фінансових зобов’язань перед автором.

0 0
 2 

5 4 
4

Директор Департаменту економікй^^ -------
і міжнародних відносин Харківсько^ 
обласної державної адміністрації

w

ІУКРР

А.Л. Колос
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ala УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ДЕПАРТАМЕНТ У СПРАВАХ СІМ’Ї, 
МОЛОДІ ТА СПОРТУ

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОГО 
РОЗВИТКУ ТА ІМІДЖЕВИХ ПРОЕКТІВ

майдан Конституції, 7 
м. Харків, 61003

тел. (057) 725-30-84 
innovation_molod@city.kharkov.ua

УКРАИНА
ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ, 
МОЛОДЕЖИ И СПОРТА

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ И ИМИДЖЕВЫХ ПРОЕКТОВ

площадь Конституции,7 
г. Харьков, 61003 

тел. (057) 725-30-84 
innovation_molod@city.kharkov.ua

на №_________________від_________

ДОВІДКА

про впровадження результатів дисертаційної роботи 
на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 

за спеціальністю 08.00.10 - статистика 
доцента кафедри статистики, обліку та аудиту 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
Корепанова Олексія Сергійовича

на тему: «Методологічні засади статистичного забезпечення управління 
розвитком «розумних» сталих міст в Україні

Видана доценту кафедри статистики, обліку та аудиту Харківського 
національного університету ім. В. Н. Каразіна Корепанову Олексію Сергійовичу 
про те, що результати проведеного дослідження знайшли своє відображення під 
час підготовки Стратегії розвитку міста Харкова до 2020 року. Зокрема, 
у розділі IV. «Формулювання цілей і сценаріїв розвитку Харкова» 
п. 4.2. «Узгодження цілей розвитку міста з регіональними, національними 
та європейськими пріоритетами» використано:

- статистичну концептуальну модель інформаційного забезпечення 
«розумного» сталого міста;

- концепцію статистичного аналізу «великих» даних задля оцінювання 
перспектив розвитку міста.

Довідка видана для представлення у спеціалізовану Вчену раду за місцем 
захисту дисертації.

Довідка видана без фінансових зобов’язань перед автором.

Заступник директора Департаме 
начальник Управління . Грецька-Миргородська
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СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

вул. Каштанова, 14, м. Синельникове Дніпропетровської обл. 52500, 
тел./факс (05663) 4-35-61

E-mail: info@snvyk.dp.ua, http://sinrada.gov.ua/ Код ЄДРПОУ 04052637

Акт про впровадження

результатів докторської дисертації Корепанова Олексія Сергійовича, 

доцента кафедри статистики, обліку та аудиту 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

на тему «Методологічні засади статистичного забезпечення управління 

розвитком «розумних» сталих міст в Україні»

Наукові результати проведеного дослідження доцента кафедри 

статистики, обліку та аудиту Харківського національного університету 

ім. В. Н. Каразіна Корепанова Олексія Сергійовича розглядалися у процесі 

розробки Стратегії розвитку міста Синельникове на період до 2020 року, 

зокрема, задля визначені стратегічних цілей були використані:

- науково-методичні засади адаптації до національних умов набору 

індикаторів за темами сталого розвитку міст і територіальних громад відповідно 

до міжнародного стандарту ISO 37120 «Сталий розвиток громад - Індикатори 

послуг міста та якості життя».

Акт про впровадження виданий без фінансових зобов’язань перед 

автором.

Міський голова Д.І. ЗРАЖЕВСЬКИИ

0 0 д 4 7 7
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ВАТ "ТЕКСТЕРНО"

Вих. №____ ВІД /3 СЩ-

ВАТ «Текстерно»
Код за ЄДРПОУ 00306650
Номер свідоцтва 329410
Юридична адреса:
46010, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 18 
Фактична адреса:
46024, м. Київ, вул. Володимирська, 99
admin@textemo.com.ua
www.texterno.com.ua

АКТ

про впровадження результатів докторської дисертації на тему:
«Методологічні засади статистичного забезпечення управління 

розвитком «розумних» сталих міст в Україні» 
доцента кафедри статистики, обліку та аудиту

Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна 
Корепанова Олексія Сергійовича

Цим Актом засвідчується, що науково-методичні матеріали, висновки 
та пропозиції, розроблені та сформульовані в роботі Корепанова Олексія 
Сергійовича на тему: «Методологічні засади статистичного забезпечення 
управління розвитком «розумних» сталих міст в Україні», а саме 
методологію аналізу новітніх тенденції щодо доступу до інформаційно- 
комунікаційних технологій (ІКТ) та їх використання на рівні домашніх 
господарств і окремих осіб було впроваджено у діяльність ВАТ «Текстерно» 
для обґрунтування рішення щодо розробки інвестиційного плану 
підприємства на наступний рік.

Отримані результати дослідження використано при побудові 
інвестиційних бізнес-процесів підприємства.

Виконавчий директор 

ВАТ «Текстерно» о
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ТОВ “Чайний формат"
ЄДРПОУ 39200347

р/р 26004052328108
в Xap ГРУ ПАТ КБ "Приват-Банк", 

МФО 351533

+38 057 764-11-87
+38 057 755-39-22
+38 067 490-96-07
+38 099 787-33-30
+38 093 028-81-57

юриш+жа адреса: іл. Харків, вул. Римарська, 3/5, к 04

фактична адреса: м. Харків, вул Плеханівська,126а, к.4346

e-mail:iainiyfom)at@ukr.ret

ДОВІДКА
про впровадження результатів дисертаційного дослідження Корепанова Олексія Сергійовича на 
тему: «Методологічні засади статистичного забезпечення управління розвитком «розумних» сталих 
міст в Україні» за спеціальністю 08.00.10 - статистика

Результати дисертаційного дослідження Корепанова Олексія Сергійовича на тему: «Методологічні 
засади статистичного забезпечення управління розвитком «розумних» сталих міст в Україні», а 
саме методологія ідентифікації стадій розвитку інформаційного суспільства та інфраструктури ІКТ 
було використано в організаційно-управлінській практиці ТОВ "Файний формат" в рамках стратегії 
розвитку підприємства в умовах зростаючої конкуренції на 2019 рік.

Президент ТОВ "Файний Формат" П.О.Тагаєв

21.03.2018 р.

634

mailto:at%40ukr.ret


_ тм

netcraft
computers

ТОВ «Неткрафт компьютере» 
61057, м. Харків, вул. Римарська 3/5 

(057) 758-78-70 
www.netcraft.com.ua

В их. № від Д-ЗСЯ , ,

ДОВІДКА

про впровадження результатів дисертаційного дослідження 
Корепанова Олексія Сергійовича на тему: «Методологічні засади 

статистичного забезпечення управління розвитком «розумних» сталих міст 
в Україні»

Підприємством ТОВ «НЕТКРАФТ КОМПЬЮТЕРЗ» були 

використані результати дисертаційного дослідження Корепанова Олексія 

Сергійовича на тему: «Методологічні засади статистичного забезпечення 

управління розвитком «розумних» сталих міст в Україні», а саме напрями 

використання «великих» даних операторів мобільного зв’язку 

(телекомунікаційної мережі) та Інтернет провайдерів було впроваджено у 

діяльність ТОВ «НЕТКРАФТ КОМПЬЮТЕРЗ» при розробці системи 

прийняття рішень щодо обґрунтування типу взаємодії з конкурентами та при 

розробці стратегії розвитку компанії.

Оцінка результатів впровадження показала, що врахування досвіду 

конкурентів при розробці стратегії розвитку та збільшення темпів залучення 

нових покупців з використанням соціальних мереж за рахунок використання 

«великих» даних, дозволяє підвищити показники комунікації „продавець- 

клієнт” та забезпечити економічну ефективність підприємства.

Результати дослідження Корепанова Олексія Сергійовича використано 
при розробленні комплексу заходів щодо інформатизації технологічних
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ТОВ «ЦМІК»
ЄДРПОУ 38494511
ІПН 384945120313
Свідоцтво платника ПДВ № 200111534
Р/р № 26009052310779 ХФ ПАТ КБ "Приватбанк", м. Харків 
МФО 351533
61108, лл. Харків, пр-т Курчатова, буд. 10, кв. 100 

Вих. № /у від З/*}, ff. zLOf'F'p''

ДОВІДКА

про впровадження результатів дисертаційної роботи 

Корепанова Олексія Сергійовича на тему:

«Методологічні засади статистичного забезпечення управління розвитком 

«розумних» сталих міст в Україні»

ТОВ «ЦМІК» були використані результати дисертаційної роботи 

Корепанова Олексія Сергійовича на тему «Методологічні засади статистичного 

забезпечення управління розвитком «розумних» сталих міст в Україні», а саме: 

для аналізу положення підприємства на ринку, дослідження можливостей його 

сталого розвитку з урахуванням стратегій інших компаній в умовах зростаючої 

конкуренції були враховані пропозиції автора щодо інформаційного 

забезпечення моделі (концепції) сталого розвитку.

Директор 

ТОВ «ЦМІК» Р. А. Ковтун
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені В.Н.Каразіна

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 1

тел.+38(057) 707-50-29, факс +38(057)706-33-36, E-mail:dekan. econom karazin.ua

АКТ
про впровадження результатів докторської дисертації доцента кафедри 

статистики, обліку та аудиту економічного факультету 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Корепанова 
Олексія Сергійовича “Методологічні засади статистичного забезпечення 

управління розвитком “розумних” сталих міст в Україні”

В Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна при 
проведенні лекційних та практичних занять кафедрою статистики, обліку та 
аудиту з навчальних дисциплін “Методи класифікації даних в пакеті Statistica”, 
“Сучасні методи прогнозування”, “Соціальна статистика” використовуються 
наступні результати науково-дослідної роботи Корепанова О. С.

- науково-методичні засади адаптації до національних умов методики 
багатовимірного групування міст за основними показниками сталого розвитку 
відповідно до ISO 37120 методами кластерного аналізу, що є основою 
розроблення ефективних програм регулювання якості місцевих послуг - при 
розгляді теми “Кластерний аналіз. Ітеративні методи класифікації”;

- методологію статистичного прогнозування експортно-імпортних 
операцій товарами сектору ІКТ - при розгляді тем “Вибір параметрів при 
застосуванні методу “Гусениця” та “Приклад реалізації методу “Гусениця” для 
аналізу одномірних часових рядів”;

- аналітичні підходи до статистичного оцінювання тенденцій зміни 
населення в Україні, а також за окремими регіонами та країнами світу - при 
розгляді теми “Статистика населення”.

Завідувач кафедри
статистики, обліку та аудиту
Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна 
д. е. н., професор В. М. Соболев
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ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
імені В. Н. КАР АЗІ НА 

ННІ «КАРАЗІЙСЬКА ШКОЛА БІЗНЕСУ» 
61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 1 

тел. (063) 111-17-29, e-mail: kbs@karazin.ua

Довідка про впровадження у навчальний процес 
результатів докторської дисертації доцента кафедри статистики, обліку 
та аудиту Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

Корепанова Олексія Сергійовича
на тему: «Методологічні засади статистичного забезпечення управління 

розвитком «розумних» сталих міст в Україні»

Наукові положення, що складають наукову новизну докторської 
дисертації доцента кафедри статистики, обліку та аудиту економічного 
факультету Корепанова Олексія Сергійовича «Методологічні засади 
статистичного забезпечення управління розвитком «розумних» сталих міст в 
Україні» впроваджені у навчальному процесі Навчально-наукового інституту 
«Каразінська школа бізнесу» для підготовки магістрів за спеціальністю 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Зокрема, при проведенні лекційних та практичних занять з навчальної 
дисципліни «Бізнес-моделювання в підприємницькій діяльності» 
використовуються такі результати науково-дослідної роботи О. С. Корепанова:

- сформовану систему метаданих інформаційної моделі управління 
розвитком «розумних» сталих міст, яка передбачає використання міжнародних 
стандартів стратегічного та процесного рівня, а також системи міжнародних 
класифікацій, - при розгляді теми «Методи моделювання тенденцій розвитку 
елементів зовнішнього середовища функціонування підприємств. Опис об’єкта 
моделювання: формування інформаційної бази моделі».

При проведенні практичних занять з навчальної дисципліни «Статистика» 
використовуються такі результати науково-дослідної роботи О. С. Корепанова:

- науково-методичні положення прогнозування чисельності населення на 
середньостроковий період в Україні та регіонах світу - при розгляді теми 
«Аналіз рядів динаміки»;

- науково-методичні положення, які ґрунтуються на основі аналізу змін 
методичних підходів до розрахунку індексів розвитку інформаційно- 
комунікаційних технологій - при розгляді теми «Індекси та їх використання в 
економіко-статистичних дослідженнях».

Заступник директора 
Навчально-наукового інституту 
«Каразінська школа бізнесу», 
доктор економічних наук, професор, В. Б. Родченко
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