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ВПЛИВ ЗМІНИ КЛІМАТУ В УКРАЇНІ

Інформація та результати проєкту

Цей проєкт, профінансований Посольством Великої Британії в Києві, 

спирається на результати роботи, опубліковані Met Office у 2010. Новий 

проєкт покращує розуміння впливу зміни клімату в Україні. Він представляє 

сучасні проєкції клімату в ХХІ столітті та надає актуальну інформацію про 

вплив клімату на ключові сектори як-то водна та продовольча безпека, 

енергетика та інфраструктура, природнє та забудоване довкілля.

Про проєкт

Початковий семінар із залучення експертів для розуміння 

пріоритетних секторів в Україні, які зазнають впливу зміни клімату 

У травні 2021 року наукові співробітники Метеорологічної служби Сполученого Королівства провели семінар 

за участю низки зацікавлених сторін для кращого розуміння наявних в Україні потреб у кліматичній 

інформації й визначення змісту звіту та інших комунікаційних продуктів. Уряд України і громадянське 

суспільство було представлено міністерствами захисту довкілля та природних ресурсів; розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства; енергетики; інфраструктури; Гідрометеорологічним інститутом; Одеським 

національним університетом. Інформація, отримана під час семінару, допоможе нам набути знань, корисних 

для формування політики й управління ризиками у сфері кліматичних загроз та небезпек у пріоритетних 

секторах української економіки.

Підсумкова сторінка

Підсумок результатів семінару

Брошура

Розповсюджена напередодні семінару для надання огляду 

проєкту і основних кліматичних загроз в Україні.

Рисунок 1: Сторінки з брошури Рисунок 2: Підсумкова сторінка
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Звіт про вплив зміни клімату в Україні

Цей звіт містить оновлені проєкції впливу 

кліматичних змін в Україні, які пов'язані з 

майбутнім глобальним потеплінням, та нову 

інформацію про вплив кліматичних змін у різних 

секторах, у тому числі на здоров'я людей і в містах 

України.

Метою цього звіту щодо ймовірного впливу зміни 

клімату є проінформувати Уряд України, а також 

широку громадськість і бізнес про спектр наслідків, 

яких варто очікувати Україні в умовах потепління. 

Завдання полягає в тому, щоб інформувати і 

стимулювати національне планування адаптації 

до зміни клімату, а також ширшу економічну 

політику та ініціативи щодо підвищення стійкості 

України до зміни кліматичних умов.

14 грудня 2021 року відбувся вебінар, на якому було 

представлено останній звіт про вплив зміни клімату, 

розроблений Met Office для України.

• оновлені прогнози та наслідки зміни клімату в Україні, 

пов'язані з майбутнім глобальним потеплінням;

• інформація про вплив зміни клімату в різних галузях, 

у тому числі на здоров’я людей та в містах України.

• обговорення звіту з пан Михайло Чиженко -начальник 

відділу політики адаптації до зміни клімату та 

кліматичної звітності Департаменту кліматичної 

політики та збереження озонового шару Міністерства 

захисту довкілля та природних ресурсів України. 

Рисунок 3: Сторінки зі звіту 

Рисунок 4: Скріншоти з вебінару 

Вебінар-презентація результатів звіту 

Запис вебінару можна переглянути 

тут https://youtu.be/H6H6ppyIQrA
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Ключові висновки були надані Посольству Великої Британії в Києві для обміну з ключовими 

зацікавленими сторонами для підтримки переговорів на 26-й Конференції Сторін (COP26) Рамкової 

конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату (РКЗК ООН).

Інформаційні бюлетені

Набір інформаційних бюлетенів з 

основними висновками про клімат та 

вплив його зміни в Україні.

Інфографіки

Інфографіка з основними висновками про клімат, 

що була розроблена так, аби інформацію було 

легко зрозуміти з першого погляду.

Основні висновки щодо впливу зміни клімату

Рисунок 5. Інформаційні бюлетеніРисунок 6: Інфографіки

Веб-сторінка проєкту

Була створена веб-сторінка для надання 

інформації про проєкт і доступу до усіх його 

продуктів. 

Усі матеріали доступні українською та 

англійською мовами та можуть бути завантажені 

з веб-сайту, посилання на результати також 

надаються на останній сторінці цього документа.

Рисунок 7: Скріншот веб-сторінки

https://www.metoffice.gov.uk/ser

vices/government/international-

development/climate-change-

impacts-for-ukraine
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Посилання на результати проєкту

Для доступу до ресурсів, натисніть посилання нижче, або скануйте QR-код для переходу на нашу 

веб-сторінку.

• Звіт про вплив зміни клімату в Україні

• Англійська

• Українська

• Вебінар-презентація результатів звіту 

• Запис

• Основні висновки щодо впливу зміни клімату

• Англійська

• Українська

• Інформаційні бюлетені

• Англійська

• Українська

• Брошура

• Англійська

• Українська

• Підсумкова сторінка

• Англійська

• Українська

https://www.metoffice.gov.uk/services/gover

nment/international-development/climate-

change-impacts-for-ukraine
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Інформація та результати проєкту

88%
респондентів 

відповіли, що 

вважають звіт 

надзвичайно 

корисним або 

частково 

корисним

77%
респондентів 

відповіли, що їхнє 

розуміння зміни 

клімату 

покращилося на 

основі 

результатів 

проекту

Оцінка була зосереджена на визначенні сильних і слабких сторін основного 

звіту та результатів проекту, доступних на веб-сайті проекту, каналів 

комунікації для взаємодії із зацікавленими сторонами та поширення 

результатів, а також загальних перспектив різних зацікавлених сторін щодо 

успіху проекту та майбутніх можливостей для побудови виконаної роботи. 

Оцінка проводилася з використанням:

1. Коротке опитування під час вебінару, що відбувся 14 грудня 2021 року 

для запуску основного звіту

2. Онлайн-опитування, надіслане зацікавленим сторонам, які отримали 

звіт

3. Напівструктуровані інтерв'ю та письмовий зворотний зв'язок від 

ключових зацікавлених сторін

В цілому, опитані висловили, що результати проекту корисні і були добре 

прийняті. Відчувалося, що, незважаючи на те, що основна доповідь 

охоплювала широке коло питань, вона повідомила результати лаконічно і 

включала важливі посилання.

https://www.metoffice.gov.uk/binaries/content/assets/metofficegovuk/pdf/services/government/met-office_climate-change-impacts-for-ukraine_report_08dec2021_english.pdf
https://www.metoffice.gov.uk/binaries/content/assets/metofficegovuk/pdf/services/government/met-office_climate-change-impacts-for-ukraine_report_12dec2021_ukrainian.pdf
https://youtu.be/H6H6ppyIQrA
https://www.metoffice.gov.uk/binaries/content/assets/metofficegovuk/pdf/services/government/infographic.pdf
https://www.metoffice.gov.uk/binaries/content/assets/metofficegovuk/pdf/services/government/ukraine-headline-statements-infographic---ukrainian-12th-december.pdf
https://www.metoffice.gov.uk/binaries/content/assets/metofficegovuk/pdf/services/government/ukraine-report---fact-sheet-for-cop26-negotiating-team---07dec2021.pdf
https://www.metoffice.gov.uk/binaries/content/assets/metofficegovuk/pdf/services/government/ukraine-report---fact-sheet-for-cop26-negotiating-team-ukrainian---07dec2021.pdf
https://www.metoffice.gov.uk/binaries/content/assets/metofficegovuk/pdf/business/international/ukraine-workshop-brochure.pdf
https://www.metoffice.gov.uk/binaries/content/assets/metofficegovuk/pdf/business/international/ukraine-workshop-brochure_translated.pdf
https://www.metoffice.gov.uk/binaries/content/assets/metofficegovuk/pdf/business/international/engagement-workshop-summary---may-21.pdf
https://www.metoffice.gov.uk/binaries/content/assets/metofficegovuk/pdf/business/international/engagement-workshop-one-pager-summary---ukrainian.pdf
http://www.metoffice.gov.u/

