
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Smart-економіка та smart-місто» 

Мета вивчення навчальної дисципліни – сформувати у здобувачів 

вищої освіти розуміння процесу становлення економіки нового типу – Smart-

економіки, що дозволить їм скласти об’єктивне уявлення про те, на основі яких 

принципів і технологій формується smart-економіка та smart-місто, за рахунок 

чого виникає новий рівень інформаційного суспільства, яке володіє якісно 

іншою інфраструктурою (не тільки інформаційної та науково-освітньої 

діяльності, а й всієї життєдіяльності людини). 

Міждисциплінарні зв’язки: «Smart-економіка та smart-місто» як 

навчальна дисципліна інтегрує в собі важливі теоретичні поняття, методику 

аналізу та практичні прийоми прийняття рішень, які є доцільними для фахівців 

з публічного управління містами, урбаністики та розробки політики 

регіонального розвитку. Дисципліна взаємопов’язана з такими 

загальнотеоретичними та спеціальними предметами, як: «Регіональна 

економіка», «Основи економіки міста», «Урбаністика», «Інфраструктура 

міста», «Економіка ЖКГ», «Політика міського розвитку», «Моделювання 

просторового розвитку міст», «Просторове планування розвитку міст», 

«Муніципальний менеджмент», «Сталий розвиток і зелена економіка», 

«Глобальні міста та системи», «Big Data та управління інформаційними 

базами». 

 

Перелік компетенцій, який набуде здобувач після опанування 

навчальної дисципліни: 

1. Знати та розуміти: 

− поняття, механізми, методи та  інструменти стимулювання 

економічного розвитку економіки та міста в сучасних умовах; 

− набір теоретичних знань про еволюцію розвитку економіки до рівня 

smart; 

− сучасні складові і умови функціонування smart-економіки та smart-

міста; 

− підходи до аналізу економічних явищ в умовах посилення 

глобалізаційних процесів; 

− уміння і навички щодо можливостей практичного застосування 

методології розроблення та організації основних ідей smart-міста та smart-

економіки. 

2. Вміти: 

− визначати заходи підтримки бізнесу, інноваційної, інвестиційної, 

кластерної політики для стимулювання розвитку smart-міста та smart-



економіки; 

− готувати пропозиції стосовно розробки та визначення 

перспективності інноваційних підходів та механізмів забезпечення розвитку 

smart-міста та smart-економіки; 

− управляти процесами стимулювання економічного розвитку smart-

міста та smart-економіки, забезпечення їхньої конкурентоспроможності, 

використовуючи сучасні інформаційні технології, прийоми логічного 

мислення, генерації нових ідей та враховуючи вимоги чинного законодавства; 

− формувати та підтримувати ефективну взаємодію з громадськістю, 

державними і недержавними інституціями, бізнесом, використовуючи 

інформаційні і комунікативні технології в сфері управління smart-містом та 

smart-економікою. 

 

Сфера реалізації набутих знань і вмінь у майбутній професії: 

автономність/відповідальність: 

мотивувати підлеглих на активну участь у процесі прийняття індивідуальних 

і групових рішень, та нести особисту відповідальність за якість прийнятих 

рішення та успішність їх реалізації в процесі стимулювання економічного 

розвитку міста, забезпечення його конкурентоспроможності, запровадження 

технологій іміджу його бренду. 

Зміст навчальної дисципліни за темами: 

Тема 1. Конкурентоспроможність країни / міста та технології smart-

економіка / smart-місто. 

Тема 2. Нормативно-правове забезпечення розвитку smart-економіки та 

smart-міста на загальнодержавному та місцевому рівнях в Україні. Реалізація 

концепції smart-економіки та smart-міста в Україні (переваги та недоліки). 

Тема 3. Стратегічне та територіальне планування розвитку smart-

економіки та smart-міста. 

Тема 4. Сучасні технології у системі smart-економіки та smart-міста як 

механізм покращення рівня життя в умовах глобалізації. 

Тема 5. Модель управління розвитком smart-економіки та smart-міста. 

Ризики впровадження та цифрова безпека. 

Тема 6. Структура smart-міста, особливості її формування та 

фінансування. Впровадження цифрових технологій в інфраструктуру міста. 

Тема 7. Світовий досвід розвитку smart-міст та особливості 

впровадження електронного урядування. 

Тема 8. Ключові індикатори ефективності smart-економіки та smart-

міста. 



Тема 9. Пріоритетні сфери smart-спеціалізації регіонів та країни загалом. 

 

Науково-педагогічні працівники та адреси їх електронної пошти 

Д.е.н., доц. Огородник Віра Володимирівна, vera.ogorodnyk@gmail.com 
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