
Інноваційній розвиток міст 

 

Як перетворити місто в магніт для інновацій? 

 

Мета проєкту: допомогти створити в Україні та світі більш інноваційні, відкриті та стійкі 

міста.  

 

Чому це важливо?  
 

Багато відомих у світі науковців переконані, що майбутнє – за містами, а не за країнами. 

Також вони говорять про те, що XXI століття – це століття міст. Зараз дедалі частіше 

актуальним стає світовий тренд на розумну спеціалізацію міст. При цьому, на перший план 

у міському розвитку виходить не копіювання чужого досвіду, а усвідомлений вибір 

власного, унікального шляху до інноваційного лідерства, що базується на об'єктивному 

розумінні своїх сильних і слабких сторін. Інноваційні міста притягують талановитих людей, 

які можуть об'єднувати ідеї та зусилля, що у подальшому значно прискорить появу 

інновацій і підвищить продуктивність економіки міст. У такому середовищі з’являються 

нові винаходи і комерційні підприємства, що сприяють процвітанню міста. Тут також 

присутня конкуренція за людський капітал, за талановитих людей, які нині є однією з 

найважливіших складових у роботі міських адміністрацій.  

 

Що ж значить розвиватися як інноваційний місто?  

 

Місту необхідно розвиватися в чотирьох основних областях (напрямках):  

 

1. Технологічне середовище регіону;  

2. Міське середовище;  

3. Освітнє та наукове середовище;  

4. Інфраструктура та умови для інновацій.  

 

Адміністрації міста або регіону необхідно реалізовувати заходи у всіх чотирьох напрямках. 

Можна починати з будь-якого напрямку, проте краще рухатися паралельно, так як ці 

області взаємопов'язані.  

 

Ми допомагаємо містам розвивати інновації та вдосконалюватися як розумне місто, 

забезпечувати економічний розвиток громади і ставати все більш успішним. У своїй роботі 

ми прагнемо допомогти більшій кількості міст на основі своєї унікальності об'єднати все 

краще, що є в міських інноваціях, використовуючи енергію інновацій для стимулювання 

росту економіки та створення кращих місць для життя громадян.  

 
Основні етапи роботи 

 

Етап 1.  

На підставі показників інноваційної привабливості оцінюємо інноваційний клімат в 

місті (регіоні). Визначаємо реальний стан речей «AS IS».  

 

Етап 2.  

Проводимо стратегічну проєктну сесію. Формуємо образ «TO BE».  

 

Спільно з адміністрацією міста проводимо стратегічну проєктну сесію, на якій порівнюємо 

отримані результати зі світовими тенденціями і трендами, з світовими Best Practices, 

допомагаємо місту побачити власну унікальність і визначити напрямки, в яких зараз 



пріоритетно розвиватися. На основі своєї унікальності, сильних і слабких сторін, 

допомагаємо вибудувати місту план розвитку як інноваційного магніту. Основні питання, 

відповіді на які ми знаходимо на проєктної сесії:  

 

Важливі стратегічні запитання:  
• Які перспективи є у нашого міста (регіону) з точки зору розвитку інновацій?  

• У чому наша унікальність?  

• Яким чином розвинути нашу унікальність?  

• Що важливо для нашого успіху?  

• Де ховаються перспективні можливості?  

 

Ключові робочі запитання:  
• Що необхідно зробити?  

• Чому віддати перевагу?  

• Кому доручити і в які терміни?  

• Який оптимальний шлях виконання всього комплексу заходів?  

 

Етап 3.  

Супровід впровадження ухвалених рішень.  
 

Ключові цілі цього етапу:  

• Забезпечити супроводження реалізації рішень, прийнятих на сесії;  

• Допомогти забезпечити проміжний контроль прийнятих рішень.  

 

Команда INTENS Institute щиро сприяє розвитку інновацій в Україні та світі.  

Ми за те, щоб у нашій країні було багато інноваційних та успішних міст.  

Ми будемо раді знайти однодумців серед відповідальних лідерів, залучених в процеси 

міського управління.  
 


