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Кліматичні зміни можуть 
спричинити  

прямі (фізичні) ризики 
(підтоплення, аномальна 

спека, тощо)  

непрямі ризики 
(порушення нормального 
функціонування окремих 

систем та складнощі у 
наданні базових послуг 
населенню, зростання 

безробіття, тощо) 
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Загальні впливи кліматичних змін на глобальні 
економічні процеси: 

• зміни клімату суттєво вплинуть на виробництво сільськогосподарської 
продукції; 

• танення льодовиків спричинить підйом рівня моря і підвищить вразливість 
прибережних територій, відбудеться зростання кількості паводків та 
ураганів. Згідно прогнозів, окремі острівні держави можуть повністю 
втратити свої території через кілька десятиліть; 

• до катастрофічних наслідків може призвести затоплення дельт великих 
східно-азіатських річок, де зосереджена значна частина світових посівів 
рису;  

• зміни клімату прямо та опосередковано вплинуть на стан здоров’я 
населення планети;  

• кліматичні зміни посилять дефіцит питної води, пов’язаний з 
демографічним та економічним ростом, змінами в землекористуванні; 

• під впливом зміни клімату виникне загроза функціонуванню багатьох 
екосистем.  

(за Макаровим І.А., 2012) 
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 Опосередкований взаємозв'язок кліматичних і 
глобальних економічних процесів  

1. Впровадження «зелених» 
технологій 

1-а. Технології «подвійного дивіденду» 
(Наприклад, перший блок заходів антикризового 
плану США, прийнятого Б. Обамою в 2009 р. – 
«Створення робочих місць з використанням чистої, 

ефективної американської енергетики»)  

 

2. Створення системи вуглецевих 
ринків 
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Адаптація  

Автономна адаптація – це 
адаптація, яка не являє собою 
свідому реакцію на кліматичні 

впливи, але є результатом змін, 
спрямованих на задоволення 

потреб, що змінилися, реалізацію 
нових завдань і очікувань, які, 

незважаючи на те, що вони 
спеціально не призначені для 

вирішення проблеми зміни 
клімату, можуть пом’якшити 

наслідки цієї зміни. 

Планова адаптація – це 
адаптація, що є результатом 

обміркованих рішень і конкретно 
враховує зміну і мінливість 

клімату. 
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Класифікація заходів адаптації  
за способом реалізації: 

При розробці плану адаптації галузі економіки, міста 
чи регіону можуть бути використані різноманітні 
заходи.  

 

За способом реалізації заходи адаптації можуть бути 
поділені на наступні групи: 

1. Інженерно-технічні  

2. Будівельно-архітектурні заходи  

3. Економічні  

4. Заходи організаційного характеру 
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До найбільш вразливих до проявів зміни клімату 
галузей економіки належать сільське, лісове та 

водне господарство, енергетика і транспорт 
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Сільське господарство 

Два напрямки впливу:  
І – повільні зміни середніх 
значень кліматичних чинників,  
ІІ – кліматичні екстремуми, що є 
суттєвим джерелом ризиків для 
сільського господарства.  
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Наслідки зміни клімату для сільського господарства будуть 
пов’язані не лише зі зміною температурного режиму 

 а також зі: 
• зниженням родючості ґрунтів (що пов’язано з 

негативним впливом водної ерозії, ущільнення 
ґрунтів, опустелювання, мінерального голодування, 
засолення ґрунтів та зміни структур ґрунтової біоти); 

• активізацією розкладу гумусу в ґрунтах;  
• підвищенням ефективності внесення добрив;  
• збільшенням ступеня поширення шкідників 

сільськогосподарських культур, що спричинено більш 
сприятливими умовами їх перезимівлі; 

• збільшенням ступеня поширення хвороб 
сільськогосподарських культур, що спричинено більш 
сприятливими умовами їх перезимівлі; 

• зростанням частоти стихійних гідрометеорологічних 
явищ (інтенсивні опади, град, шквальні вітри та ін.); 

• погіршенням зволоження ґрунту на півдні;  
• зміщенням строків сівби, проте збереженням загрози 

загибелі рослин через весняні заморозки. 
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Вплив зміни клімату на комах може спричинити 
наступні їх негативні впливи на сільське господарство: 

 • збільшення кількості генерацій 
полівольтинних видів комах (комахи, що 
утворюють кілька генерацій на рік); 

• зміна адаптивних властивостей комах, що 
мешкають у ґрунті; 

• підвищення шкодочинності 
спеціалізованих шкідників польових 
культур та їх подальше поширення на 
північ; 

• спалахи розвитку багатоїдних шкідників 
(лучний метелик, сарана, совки); 

• збільшення частоти виникнення 
надзвичайних ситуацій у сільському 
господарстві України спричинених 
комахами. 
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(за Стефановською Т.Р., 2010) 



Вплив зміни клімату на водне господарство 
Зміни клімату можуть спричинити прояв двох протилежних 
наслідків –  
зменшення поверхневого стоку (що може означає зменшення 
водопостачання та загрозу економічному розвитку)  
та його зростання (що загрожує переповненням побудованих 
водосховищ та потенційною можливістю розвитку паводків).  
Досить часто на певній території, на фоні загального зменшення 
стоку,  можуть спостерігатися паводки, спричинені сильними 
дощами чи швидким сніготаненням. 
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Очікувані зміни клімату будуть здійснювати переважно негативний вплив на ліси та 
на виконання ними різноманітних функцій 

Вплив зміни клімату на лісове господарство 

Основні впливи будуть наступними: 
• ареали росту деяких порід зміняться, окремі види можуть повністю зникнути і 

їх місце займуть нові; 
• зміняться режими, типи, інтенсивність та частота впливу на ліс різноманітних 

подразнюючих чинників – комах-шкідників, хвороб, пожеж та ін.; 
• відбудуться (переважно негативні) зміни в стабільності та життєздатності 

лісових екосистем, продуктивності лісових деревних та недеревних рослин; 
• зміняться цикли репродуктивності лісових порід, відбудуться зміни екологічних 

та соціальних функцій лісів та ін.                                                         (за Букшею І.Ф., 2009) 

Всихання хвойних лісів вже охопило Волинську, 
Житомирську, Київську, Львівську, Рівненську, 
Хмельницьку, Чернігівську та Черкаську області. За 
даними ДП «Черкаське лісове господарство», всохлі 
або всихаючи насадження на території області 
становлять майже 11 тисяч гектарів.  
Протягом 2010–2013 рр. осередки всихання 
ялинових деревостанів у Новгород-Сіверському 
Поліссі виявлено на площі 748 га (22 % загальної 
площі ялинників).  
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Вплив кліматичних змін на енергетичну систему 
може проявлятися у двох основних напрямках: 
• Зміна попиту на електроенергію 

(наприклад, зростання температури повітря 
та повторюваності хвиль тепла, призводить 
до зростання електроспоживання на 
кондиціонування повітря приміщень та 
навантаження на енергосистему в літній 
період).  

• Вплив на виготовлення електроенергії та 
енергопостачання споживачів  
(зростання температури повітря в теплий 
період року негативно впливає на роботу ТЕС 
та АЕС через підвищення температури води у 
системах охолодження, що може спричинити 
аварійну зупинку станцій; сильний вітер, 
сильні снігопади, ожеледь, паморозь та деякі 
інші стихійні гідрометеорологічні явища (СГЯ) 
можуть призвести до обривів ліній 
електропередач та порушення нормального 
енергопостачання споживачів) 

Вплив зміни клімату на енергетику 
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Вплив зміни клімату на транспорт 

Підтоплення транспортної інфраструктури 

Утворення колій на дорогах внаслідок 
впливу високих температур 

Відкладення льоду на лініях електропередач 
вздовж залізничних колій внаслідок 
льодяного дощу 

Розмив колій внаслідок сильних злив 
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Вплив зміни клімату на транспорт 
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• Вплив на екосистеми Землі; 

• Вплив на рослинний світ: поява нових 
шкідників і хвороб, зміна умов середовища, 
поява інвазивних видів; 

• Деградація ґрунтів (через негативний вплив 
водної ерозії, ущільнення ґрунтів, 
опустелювання, мінерального голодування, 
засолення ґрунтів та зміни структур ґрунтової 
біоти); 

• Вплив на поверхневі водні ресурси; 

• Високі температури повітрі влітку, хвилі тепла  
призводять до зростання  рівня забруднення  
повітря (в тому числі – озону), що викликає та 
загострює серцево-судинні та респіраторні 
захворювання 

 

 

Зміни клімату                   екологія  
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Зміна клімату             суспільство 

Вплив на здоров'я;  

Збільшення кількості малозабезпеченого населення; 

Кліматичні біженці (кліматичні війни? конфлікти за воду); 

Формування екологічної свідомості; 

Вплив на освітні тенденції 
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За даними ВООЗ (хоча оцінка наслідків зміни клімату для здоров'я 
може бути тільки дуже приблизною),  

зміна клімату спричинить близько  

250 тисяч додаткових смертей на рік в період з 2030 за 2050 рік.  

 

Зміни клімату                     здоров'я   
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Основні негативні наслідки для здоров’я будуть спричинені наступним: 
 
Сильна спека.  
 

Стихійні лиха. Збільшення частоти та інтенсивності повеней, що впливатиме 
на якість питної води (нестача та погана якість прісної води провокуватиме 
кишкові інфекції), а також травмування, смертність в результаті травми під 
час стихійного лиха. 
 

Відсутність води і її погана якість збільшує ризик діареї, а 
також трахоми (інфекції очей, що може призвести до сліпоти) та інших 
хвороб. 
 

Зміна «географічних зон хвороб».  
 

Недоїдання. 
 

Пилок й інші аероалергени найбільш негативно впливають у період сильної 
спеки. Вони можуть спровокувати астму, якою страждають близько 300 
мільйонів осіб. Постійне підвищення температури погіршує ситуацію 



Зміни клімату можуть мати вплив на поширення 
таких інфекцій: 

• Сказ,  

• Лихоманка Західного Нілу,  

• Бореліоз,  

• Лептоспіроз,  

• Туляремія,  

• Кліщовий енцефаліт,  

• Чума людини 

Ольга Шевченко: Зміна клімату та її вплив на економіку, екологію, суспільство. 2018  



Кліматичні біженці  

 
Підняття рівня світового океану               підтоплення 
сільськогосподарських угідь, забруднення прісної води на низьких 
островах зробить їх непридатними для життя задовго до того, як 
вони зникнуть під водою  
 
Зростання температур та зміна режиму випадання опадів 
недостатня зволоженість            зниження врожайності           голод, 
безробіття 
 

Зростання температур та зміна режиму випадання опадів            
зменшення поверхневого водного стоку             нестача води для 
потреб людей. 

 

Внутрішня міграція (із сільської місцевості до великих міст), 
зовнішня міграція (в інші країни).  
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Кліматичні біженці  
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 

Ольга Шевченко: Зміна клімату та її 
вплив на економіку, екологію, 

суспільство. 2018  
http://meteo.univ.kiev.ua/ 


