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Автотранспорт займає одне з провідних місць у споживанні 

енергетичних ресурсів. При споживанні автомобільним транспортом палива 

нафтового походження у повітря потрапляє значний обсяг небезпечних для 

здоров’я людини речовин. Сьогодні від 39 до 63% забруднення навколишнього 

середовища припадає на автомобільний транспорт. Підхід до вирішення даних 

проблем полягає у сестейнізації та інтелектуалізації автотранспортних систем. 

Під сестейновим розвитком автотранспорту варто розуміти перехід на 

альтернативні джерела енергії (АДЕ) та електрифікацію транспорту. 

Основною перевагою АДЕ є їх відносна необмеженість. До основних видів 

АДЕ типово відносять біопаливо та водень. Наразі етанол складає близько 74% 

ринку транспортного біопалива, біодизель – 23%. Проте біопаливо має ряд 

суттєвих недоліків, що власне і стримує розвиток цього виду АДЕ в Україні. 

Наприклад, біопаливо виробляють з харчової сировини: етанол (етиловий 

спирт) отримують з цукрової тростини (61%), зерна (39%), а також з інших 

сільгоспкультур (картоплі, буряка тощо); основними видами сировини для 

виробництва біодизеля є соя, рапс, кукурудза, ін. Усі спроби налагодити 

дешеве виробництво біопалива з ресурсів, що не конкурують з продуктами 

харчування, поки не привели до значущих соціально-економічних результатів. 

Тому на сьогоднішній день найдоцільніше використовувати 

електротранспорт. Це пояснюється відсутністю шкідливих викидів у 

безпосередній близькості з середовищем існування людини, простотою 

експлуатації та дешевизною палива. Не мало важливим є той факт, що Україна 

займає 5 місце у рейтингу країн за динамікою розвитку ринку електромобілів, 

адже за останні 5 років кількість електрокарів з нуля досягла позначки у 5775 

одиниць.  

Для підтвердження економічних переваг електромобіля було 

проведено порівняльний аналіз використання найпопулярнішого в Україні 

електрокару Nissan Leaf та автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння Ford 

Focus. Була виявлена економія електрокаром пального на 100 км у розмірі 244 

грн, що в свою чергу дає нам змогу отримати період окупності електрокару 8,5 

років. Це означає, що за 8,5 років, автомобіль Ford Focus використає стільки 

бензину, скільки коштує електромобіль Nissan Leaf та його експлуатація. 

Однією із перших хвиль Четвертої промислової революції можна 

вважати інтелектуалізацію автотранспорту, тобто можливість пересування без 
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фізичної участі пілота. Програмне забезпечення безпілотного автомобіля може 

включати машинний зір та нейромережі. Розвиток функцій автопілоту, як 

правило, ґрунтується на одному з трьох підходів. Перший підхід – «Система 

допомоги в пробках» (Traffic Jam Assist)– автомобіль може рухатися в 

щільному дорожньому потоці без участі водія: машина сама зупиниться, якщо 

зупиниться машина, що йде попереду, і рушить, якщо попереду потік. При 

цьому контролюється режим руху машини, що йде, і дорожня розмітка. Суть 

другого підходу полягає в тому, що автомобіль ніби то управляється машиною, 

що йде попереду, а в дійсності рухається точно слідом за передньою машиною. 

При третьому підході автомобіль сам активно взаємодіє з іншими учасниками 

руху, а також з дорожньою розміткою. Перший тип комунікації називається 

«машина-до-машини» («vehicle-to-vehicle»), а другий – «машина-до-

інфраструктури» «vehicle-to-infrastructure»). 

Основними перевагами інтелектуалізації автотранспорту є мінімізація 

ДТП, підвищення ефективності використання транспортних засобів та 

зниження екологічного навантаження за рахунок оптимізації парку 

транспортних засобів і їх переводу на альтернативні джерела енергії.  

Окремо можна виділити транспортні системи, які приймають участь 

як в сестейнізації, так і в інтелектуалізації транспорту в цілому – маглев та 

Hyperloop. 

Саме Industry 4.0 є одним з напрямів сестейнізації та інтелектуалізації 

автотранспортних систем України. Масове впровадження проектів з розвитку 

безпілотних систем і взаємозв’язку між ними; побудова заводів з виробництва 

екологічних автомобілів; видача патентів на розвиток наукових проектів у 

світлі Industry 4.0; пряме субсидіювання зеленого транспорту; розвиток 

відповідної інфраструктури та створення організаційно-економічно-правового 

механізму інноваційного розвитку автотранспорту, має стати основою для 

входження України в Industry 4.0. 
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