
ФРЕЙМВОРКИ ОЦІНЮВАННЯ РОЗУМНИХ МІСТ 
ІНДЕКС КРЕАТИВНОСТІ





KYIV SMART CITY

Безпечне місто Екомоніторинг

Kyiv Smart City School

Електронний
квиток

Електронна
демократія



Проектна робота. Планування та 
допомога в розробці міських 
сервісів. Реалізація громадських 
проектів, які стають частиною 
цифрової інфраструктури міста. 
Планування та розвиток навчальних 
програм.

Аналітична робота. Дослідження 
міського простору. Робота з великими 
даними. Стратегія та тактика 
розбудови розумних міст. Робота над 
фреймворками оцінки smart city.

KYIV SMART CITY

Комунікаційна робота. Організація 
секторальних подій, воркшопів, 
круглих столів. Комунікаційні 
кампанії по просуванню міських 
сервісів та популяризаціі цифрової 
інфраструктури міста.



Ми створюємо фреймворки, які 
регулюють та описують всі процеси
створення розумних міст в Україні. З 
урахуванням локального 
соціокультурного, економічного та 
містобудівного контексту.

Ми оцінюємо проблематику та 
потенціал кожного із міст, де планується 
розгортати smart city системи. 
Отримуючи дані, формуючи рекомендації 
та майстер-плани для міської влади.

ОЦІНЮВАННЯ SMART CITY

Спільно з аналітичним центром 
CEDOS вже розроблена частина 
загальної системи оцінювання, яка 
стосується творчого та культурного 
потенціалу міст.



ЩО ТАКЕ  КУЛЬТУРНИЙ 
ПОТЕНЦIАЛ МIСТА?





ЯК ПРОАНАЛIЗУВАТИ 
ПОТЕНЦIАЛ МICТА?



Дані офіційної 
статистики

ЯКІ ДАНІ МИ ЗБИРАЄМО

Дані професійних 
асоціацій

Соціологічні
опитування

Big Data Експертні
оцінки



Індекс культурного та креативного 
капіталу

Київ



Індекс культурного та креативного 
капіталу міст України



Індекс культурного та креативного 
капіталу міст України



ІНДЕКС КУЛЬТУРНОГО ТА
КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
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КУЛЬТУРНЕ 
ЖИТТЯ

СПРИЯТЛИВІ 
УМОВИ

КРЕАТИВНА 
ЕКОНОМІКА

Міська культурна інфраструктура

Активність культурного життя в місті

Якість культурного життя

Економічний розвиток індустрій

Бізнес-середовище

Людський капітал

Таланти

Відкритість суспільства

Належне врядування

Транспортна доступність міста



Однак перш ніж рекомендувати 
– ми досліджуємо та аналізуємо 
міський ландшафт. 

Визначаючи потреби міста та 
його жителів. І пропонуючи 
оптимальні шляхи розвитку 
розумної міської 
інфраструктури.



Ми почали розробляти 
власні фреймворки та
системи оцінювання smart 
city.

Єдиної методології оцінки 
розбудови розумних міст на 
теренах України. 



Ця методологія охопить всі аспекти 
містобудування – від планування систем до їх 
будівництва.

Пропонований нами фреймворк в перспективі 
дозволить оцінити проблематику не тільки міста, а 
й району або ж кварталу. Та запропонувати ряд 
сервісів та дій, які в короткотерміновій 
перспективі роблять життя мешканців кращим, 
безпечнішим та комфортнішим.

ОЦІНЮВАННЯ SMART CITY



ОЦІНЮВАННЯ SMART CITY
Місто - живий організм, який постійно зростає. І кожного року, зі збільшенням 
кількості населення, зростає і потреба в ефективних сервісах, адаптації та 
відновленні існуючої інфраструктури та доступності до важливих для містян 
ресурсів – води, енергії, культури, соціальних сервісів.

Smart City - це оптимальні рішення для покращення життя в місті, що базуються на 
екологічних, соціальних, економічних та культурних викликах. Та використовують 
для їх вирішення сучасні технології та інновації.



ДЯКУЮ!

team@smartcity.com

www.facebook.com/smartcitykyiv


