
Ціль 9. Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і 

сталій індустріалізації та інноваціям 

Головними факторами економічного зростання 

та розвитку є інвестиції в інфраструктуру та інновації. 

Понад половина населення світу живе  

у містах, тому все важливішими стають громадський 

транспорт і поновлювані джерела енергії, а також 

розвиток нових галузей промисловості, інформаційних 

і комунікаційних технологій. 

Технологічний прогрес також має важливе значення для знаходження 

оптимальних рішень для економічних і екологічних проблем, зокрема, 

створення нових робочих місць і підвищення ефективності використання 

енергії. Розвиток енергоефективних галузей промисловості,  

а також інвестиції у наукові дослідження та інновації є важливими факторами, 

що сприяють сталому розвитку. 

Понад 4 млрд людей досі не мають доступу до Інтернету, причому 90% 

із них живуть у країнах, що розвиваються. Подолання цього цифрового розриву 

має вирішальне значення для забезпечення рівноправного доступу  

до інформації та знань, а також стимулювання інновацій і підприємництва.   

Завдання для досягнення цілі: 

9.1 Розвивати якісну, надійну, стійку та сталу інфраструктуру, 

включаючи регіональну та транскордонну інфраструктуру, з метою підтримки 

економічного розвитку та добробуту людей, приділяючи особливу увагу 

забезпеченню недорогого і рівноправного доступу для всіх 

9.2 Сприяти всеохоплюючій і стійкій індустріалізації, до 2030 року 

суттєво підвищити рівень зайнятості у промисловості та частку промислового 

виробництва у валовому внутрішньому продукті відповідно до національних 

умов і подвоїти відповідні показники в найменш розвинених країнах 

9.3 Розширити доступ дрібних промислових та інших підприємств, 

особливо в країнах, що розвиваються, до фінансових послуг, у тому числі  

до недорогих кредитів, і посилити їх інтеграцію до виробничо-збутових 

ланцюжків та ринків 

9.4 До 2030 року модернізувати інфраструктуру і переобладнати 

промислові підприємства, зробивши їх стійкими за рахунок підвищення 

ефективності використання ресурсів і ширшого застосування чистих  



та екологічно безпечних технологій і промислових процесів, за участі всіх країн 

відповідно до їх індивідуальних можливостей 

9.5 Активізувати наукові дослідження, нарощувати технологічний 

потенціал промислових секторів у всіх країнах, особливо країнах,  

що розвиваються, у тому числі шляхом стимулювання до 2030 року 

інноваційної діяльності та значного збільшення кількості працівників у сфері 

ДіР у розрахунку на 1 млн осіб, а також державних і приватних витрат на ДіР 

9.a Сприяти розвитку екологічно стійкої і сталої інфраструктури  

в країнах, що розвиваються, за рахунок збільшення фінансової, технологічної  

та технічної підтримки африканських країн, найменш розвинених країн, країн, 

що не мають виходу до моря, і малих острівних держав, що розвиваються 

9.b Підтримувати розробки, дослідження та інновації у сфері 

вітчизняних технологій у країнах, що розвиваються, у тому числі шляхом 

створення політичного клімату, сприятливого, зокрема, для диверсифікації 

промисловості та збільшення доданої вартості в сировинних галузях 

9.c Істотно розширити доступ до інформаційно-комунікаційних 

технологій і прагнути до забезпечення загального і недорогого доступу  

до Інтернету в найменш розвинених країнах до 2020 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


