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DoroiОТОЯК K.M. TRANSPORTATION AS A CATALВST FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SOCIETВ AND THE ECONOMВ
TСО КrtТМХО МШЧsТНОrs tСО pХКМО ШП tСО trКЧspШrt sОМtШr ТЧ tСО ПШrЦКtТШЧ ШП ЧКtТШЧКХ КЧН ТЧtОrЧКtТШЧКХ strКtОРТОs ПШr sustКТЧКЛХО 

НОvОХШpЦОЧt ШП sШМТОtв КЧН ОМШЧШЦв. TСОШrОtТМКХ КpprШКМСОs tШ tСО НОiЧТtТШЧ ШП ‘trКЧspШrt ТЧПrКstruМturО’ КЧН ‘sustКТЧКЛХО trКЧspШrt’ КrО 
rОvТОа, tСО prШЛХОЦs ШП sШМТОtв rОХКtОН tШ tСО НвЧКЦТМ НОvОХШpЦОЧt ШП trКЧspШrt sвstОЦs КrО prОsОЧtОН.

KОyаorНЬ: sustКТЧКЛХО НОvОХШpЦОЧt, sustКТЧКЛХО trКЧspШrt, trКЧspШrt ТЧПrКstruМturО, tСО MТХХОЧЧТuЦ DОvОХШpЦОЧt GШКХs, trКЧspШrt 
sвstОЦ.

Постановка проблеми. Цілі розвитку тисячоліття 
(ЦРТ), що стали результатом проведення значної 
кількості міжнародних конференцій та самітів про-
тягом 90-х років ХХ ст., здійснили значний вплив 
на життя населення усіх країн світу. Сьогодні період 
виконання ЦРТ завершується, але перед світовим 
суспільством досі постають завдання, пов’язані із 
викоріненням бідності, екологічними кризами, про-
блемами забезпечення сталого розвитку [1]. Протя-
гом кількох останніх років ООН проводить зустрічі 
та консультації щодо виділення головних положень 
Порядку денного в галузі розвитку після 2015 р., що 
має бути затверджений на саміті ООН у вересні цього 
року. Особлива увага у проекті приділена співробіт-
ництву держав та ролі інформаційно-комунікаційних 
технологій у забезпеченні сталого розвитку світової 
економічної системи. У цьому контексті актуальності 
набуває сталий розвиток транспорту та відповідної 
інфраструктури як елементів виробничої сили сус-
пільства, за показниками розвитку яких здійснюється 
оцінка адекватності вирішення проблем та виконання 
завдань, що стоять перед економічними суб’єктами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню різних аспектів сталого розвитку, у тому числі 
сталого транспорту, присвячені роботи таких учених, 
як: О.Б. Чернега [1], А. Шафер [8], Д. Падалкіна [9], 
О.В. Бойко та З.П. Двуліт [10], П. Фоуракр та ін. 
Однак більшість досліджень присвячено проблемам 
розвитку сталого транспорту з позиції екологічності 
та впливу його на довкілля. Недостатньо уваги приді-
ляється розвитку транспортної галузі з позиції соці-
ального та економічного аспектів сталого зростання.

Мета статті полягає у дослідженні ролі та осо-
бливостей транспорту як одного з ключових аспектів 
сталого зростання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У досягненні багатьох цілей у галузі розвитку, 
що сформовані у Декларації тисячоліття, вдалося 

досягти значних успіхів, передусім скоротити майже 
вдвічі кількість населення, що проживала за межею 
бідності, покращити стан галузей, пов’язаних з охо-
роною здоров’я та сферою початкової освіти. Проте 
на шляху сталого розвитку глобального співтовари-
ства стоїть велика кількість проблем, пов’язаних із 
підвищенням добробуту та рівнем життя населення в 
країнах, що розвиваються, та найголовніше – у най-
бідніших державах світу.

Робоча група відкритого складу провела активну 
роботу щодо розробки нових планів та виявленні 
цілей розвитку, що стануть найбільш ефективними 
та стимулюють глобальні взаємодії між суб’єктами 
всіх сфер соціальної та економічної системи. На Кон-
ференції ООН зі сталого розвитку (Ріо + 20) у червні 
2012 р. був погоджений підсумковий документ 
«Майбутнє, яке ми бажаємо», який включає кілька 
пунктів зі ЦРТ та дає орієнтири для визначення 
цілей подальшого сталого розвитку. У ході роботи 
на глобальному рівні було визначено головні ком-
поненти, що мають становити основу Порядку ден-
ного в галузі розвитку після 2015 р.: забезпечення 
миру та злагоди, захист прав людини, зменшення 
нерівності, сприяння сталому розвитку [2]. Співвід-
ношення положень документу та основних напрямів 
сталого розвитку, що зазначені у Декларації тисячо-
ліття, дало змогу сформувати шість сфер діяльності 
та відповідні завдання, що стануть ключовими у 
подальшому розвитку світового співтовариства після 
2015 р. (табл. 1). Важливе місце в даній системі 
займає сталий розвиток транспорту.

Побудова ефективно функціонуючої транспортної 
системи, яка б відповідала вимогам сучасного ста-
лого розвитку світової економіки, – завдання будь-
якої держави незалежно від рівня її розвитку. Під 
впливом структурних змін в економіці, насамперед 
заміщення матеріало- та енергомістких галузей нау-
комісткими, підвищення рівня контролю над еколо-
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гічністю будь-якого виробництва, формуються новітні 
транспортні комплекси, які забезпечують здійснення 
зв’язку між об’єктами та суб’єктами міжнародних 
відносин із дотриманням вимог безпечності та надій-
ності. Саме такі транспортні комплекси забезпечу-
ють сталий розвиток транспортної галузі в цілому.

Ефективне функціонування транспорту тісно 
пов’язано із розвитком відповідної інфраструктури. 
А. Сміт в роботі «Дослідження про природу та при-
чини багатства народів» зазначав необхідність ство-
рення «загальних споруд та установ, необхідних для 
суспільного виробництва, але невигідних для при-
ватного капіталу» [4].

О.О. Фастовець під транспортною інфраструкту-
рою розуміє «сукупність шляхів сполучення, засобів 
перевезення, управління та зв’язку, а також комп-
лекс технічних споруд та пристроїв, здатних забез-
печити їх функціонування» [5]. М.А. Потєєва визна-
чає дану категорію, як «сукупність матеріальних, 
кадрових, організаційних, фінансово-економічних і 
нормативно-правових умов, які сформовані в країні з 
метою забезпечення сталого та якісного перевезення 
пасажирів і доставки вантажів у всіх сферах суспіль-
ного відтворювального процесу» [6]. Г.А. Жовтяк під 
транспортною інфраструктурою розуміє транспортну 
систему всіх видів транспорту з усіма складовими їх 
частинами та ланками, а також іншими обслуговую-
чими частинами інфраструктури народного господар-
ства, що працюють у сфері переміщення вантажів і 
людей [7].

Підвищення якості транспортного обслугову-
вання та розвиненість транспортної інфраструктури 
тісно пов’язані з підвищенням рівня життя насе-
лення та досягнення інших цілей сталого розвитку. 
Так, наприклад, у районах Південної Африки, що 
характеризуються одними з найнижчих показни-
ків розвитку, значною перешкодою до підвищення 
рівня життя населення є обмежений доступ до базо-
вих соціальних послуг та економічного життя. Така 
ситуація призвела до того, що серед 50% сільського 
населення 72% проживають за межею бідності. Фор-
мування ефективних транспортної інфраструктури та 

послуг стане вагомим каталізатором сталого еконо-
мічного розвитку, покращення соціального захисту 
та боротьби зі злиднями в Південній Африці.

Термін «сталий транспорт» є логічним з позиції 
розгляду функціонування транспортної галузі як 
одного з першочергових завдань сталого розвитку.  
У науковій літературі існує кілька підходів до визна-
чення цього поняття, при цьому вченими активно 
використовуються такі категорії, як «транспортна 
система», «перевезення» та «мобільність». Так, 
Рада міністрів транспорту Європейського Союзу (ЄС) 
визначає сталий транспорт із точки зору розвитку 
сталої транспортної системи, визначаючи останню 
як транспортну систему, що «забезпечує доступність 
та задоволення потреб окремих особистостей, компа-
ній та суспільства надійним переміщенням, не завда-
ючи шкоди здоров’ю людини та екосистемі, а також 
сприяє встановленню принципу справедливості як 
усередині соціальних груп, так і між ними» [3].  
А. Шафер визначає сталий транспорт як будь-який 
спосіб організації переміщення, що дає змогу зни-
зити рівень негативного впливу на довкілля і, таким 
чином, пов’язує дану категорію безпосередньо з роз-
витком екологічного транспорту [8]. ООН та Всесвітня 
організація охорони здоров’я під час розробки страте-
гій сталого розвитку міського транспорту розглядає 
сталий транспорт як систему, що забезпечує постійну 
високоякісну мобільність та зручність використання 
транспортом для всього населення у довгостроко-
вій перспективі, водночас здійснюючи позитивний 
вплив на довкілля, а також соціальну та економічну 
стійкість суспільства в цілому. Д. Падалкіна головну 
увагу під час визначення сутності категорії «сталий 
транспорт» приділяє екологічності транспортної сис-
теми, а саме плануванню, енергоспоживанню, міст-
кості та впливу на довкілля, при цьому підкреслює, 
що саме шкідливий вплив транспортної галузі на 
життя та здоров’я населення, а також на екосистему 
планети є найголовнішою проблемою сталого роз-
витку [9]. Таким чином, можна зробити висновок, 
що в сучасній теорії сталого розвитку чітко виділя-
ються два наукових підходи до визначення сутності 

Таблиця 1
Найбільш важливі сфери діяльності та завдання, що відображають орієнтири для визначення цілей 

Порядку денного в галузі розвитку після 2015 р.

Сфера діяльності Завдання

Економічний  
розвиток

– залучення громадськості та приватних підприємств до участі в соціально-відповідальному  
розвитку бізнесу;
– забезпечення всеохоплюючого та справедливого економічного зростання; 
– формування «зеленого» сектору виробництва та створення «зелених» робочих місць; 
– сталий розвиток транспорту; 
– створення гідних робочих місць та зниження рівня диспропорцій у рівнях життя безпосередньо 
для жінок, молоді та бідних; 
– сталий розвиток туризму

Охорона довкілля
– охорона та раціональне використання природної ресурсної бази; 
– боротьба зі змінами клімату та втратою біорізноманітності; 
– забезпечення продовольчої безпеки 

Забезпечення прав 
людини

– забезпечення реалізації та охорони прав людини, справедливого управління та верховенства 
закону; 
– посилення соціального захисту населення; 
– забезпечення гендерної рівності 

Активізація  
співробітництва

– підвищення ефективності співробітництва, погодженості та координації між різноманітними 
механізмами його реалізації; 
– ліквідація перешкод та обмежень у рамках надзвичайних гуманітарних ситуацій та в районах, 
що постраждали від тероризму 

Охорона здоров’я
– забезпечення загального доступу та підтримка здоров’я; 
– зниження кількості випадків материнської та дитячої смертності 

Науковий  
і технічний  
розвиток

– сприяння науково-політичній взаємодії держав; 
– подолання цифрового розриву у рівнях науково-технічного розвитку держав; 
– відкриття загального доступу до сучасного енергетичного сервісу 

Джерело: складено автором на основі [2; 3]
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поняття «сталий транспорт», а саме: екологічний 
(розглядає поняття з позиції впливу на довкілля) 
та функціональний (акцентує увагу на сферах реа-
лізації головної функції транспорту – забезпечення 
потреб населення та економіки у перевезеннях). 
Однак варто зазначити, що екологічний складник є 
лише одним з елементів концепції сталого розвитку, 
поряд із ним існують соціальний та економічний 
складники, тому сталий транспорт із позиції впливу 
на довкілля є досить вузькою сферою дослідження.

Окремої уваги заслуговує сталий розвиток тран-
спортної інфраструктури як ключовий елемент 
галузі. Поняття «сталий розвиток», як зазначають 
О.В. Бойко та З.П. Двуліт, «передбачає вищий якіс-
ний рівень, ніж «розвиток», та характеризує сис-
тему, яка знаходиться в динамічному русі, показ-
ники і характеристики якої як обов'язкова умова 
повинні набувати якісного покращення, зростати та 
бути у позитивній динаміці в довгостроковій пер-
спективі» [10].

Як уже зазначалося, однією з ініціатив, що були 
прийняті на Конференції ООН «Ріо + 20», була іні-
ціатива «Сталий транспорт із низьким рівнем вугле-
цевого забруднення» (СЛОКАТ), що об’єднала вісім 
багатосторонніх банків розвитку на чолі з Азіат-
ським банком розвитку. Було оголошено, що до кінця 
2020 р. ці банки виділять більш, ніж 175 млрд. дол. 
на цілі сталого розвитку транспорту [3]. Підви-
щення завантаженості доріг, забруднення повітря, 
транспортні пригоди та пов’язані з розвитком галузі 
зміни в кліматі можуть привести до скорочення ВНП 
держави. Прийняття СЛОКАТ та подальша реаліза-
ція її положень є важливим кроком світового співто-
вариства на шляху переходу до сталого транспорту. 
Протягом багатьох років пріоритетом планування 
транспортно-дорожних комплексів було забезпечення 
сприятливих умов для автомобільного транспорту 
в збиток користувачам громадського транспорту, 
що призвело до того, що нині транспортна галузь 
зіштовхнулась зі значною кількістю проблем, а саме:

– довжина автомобільних шляхів у світі зростає 
динамічними темпами, тоді як темпи розширення 
інфраструктури інших видів транспорту або мають 
низькі значення, або скорочуються. Збільшення 
навантаження автомобільних мереж паралельно 
збільшує споживання землі, що негативно відобра-
жається на екосистемі;

– збільшення навантаження на автомобільні 
мережі потребує більш ефективної транспортної інф-
раструктури, а отже, більших інвестицій, за умови 
відсутності яких скорочується швидкість на надій-
ність руху, що, своєю чергою, має негативний вплив 
на темпи розвитку та життя суспільства;

– кількість постраждалих саме в автомобільних 
пригодах значно перевищує кількість постраждалих 
користувачів інших видів транспорту, у тому числі 
велосипедистів та мотоциклістів. Із загальної кіль-
кості померлих під час транспортної пригоди 50% – 
користувачі автомобільного транспорту;

– автомобільний транспорт має найбільш негатив-
ний вплив на довкілля. За оцінками експертів, вплив 
вихлопних газів та транспортного шуму призводить 
до втрати в середньому дев’яти місяців імовірної 
тривалості життя в Європі;

– переваги швидкості та комфорту використання 
персонального авто призвели не тільки до збіль-
шення кількості дорожньо-транспортних пригод, а 
й до збільшення кількості хворих людей, передусім 
хворих на ожиріння через відсутність достатнього 
фізичного навантаження;

– автомобільний транспорт негативно впливає на 
клімат, оскільки є причиною викидів до атмосфери 
близько 20% діоксиду вуглецю, що є основним пар-
никовим газом.

Наявність таких проблем ще раз підкреслює, що 
сталий транспорт охоплює не лише екологічний, а 
й соціально-економічний аспект розвитку суспіль-
ства. Нині всі держави світу намагаються впрова-
джувати основи сталого розвитку в процеси плану-
вання та коригування власний транспортних систем 
із метою максимального задоволення транспортних 
потреб суспільства. Сталий розвиток транспортної 
інфраструктури повинен ураховувати відставання та 
поточні потреби населення та економіки: крім загаль-
ної інфраструктури, актуальним є створення елемен-
тів транспортної системи, що враховували б особливі 
потреби суспільства (наприклад, потреби тяжко хво-
рих людей) та економіки (формування логістичних 
кластерів на базі провідних інформаційно-комуніка-
ційних технологій).

Висновки. Отже, в умовах підвищення уваги сві-
тового співтовариства до глобальних проблем люд-
ства та стратегії формування справедливого та дина-
мічного економічного зростання сталий транспорт 
стає одним із найбільш важливих напрямів подаль-
шого розвитку. Сталий транспорт має позитивний 
вплив на екологічну, соціальну та економічну стій-
кість суспільства. Сталий транспорт, обслуговуючи 
практично всі види міжнародних відносин, є осно-
вою формування внутрішніх і міжнародних ринків 
та забезпечує повномасштабний розвиток ринкової 
економіки і суспільства в цілому, у тому числі з 
позиції сталості зростання.
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