
ЗМІЦНЕННЯ 
СТІЙКОСТІ ДО 
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ПРОБЛЕМА та її ПРИЧИНИ
Однією з найгостріших проблем, які на-

разі стоять перед людством, та Украї-
ною зокрема, є зміна клімату. На сьогодніш-
ній день три з чотирьох гуманітарних криз 
пов’язані саме зі зміною клімату. За прогноза-
ми провідних міжнародних наукових центрів 
з дослідження клімату, протягом наступного 
століття середня температура Землі підви-
щиться на 2-5 градусів за Цельсієм. Такі темпи 
глобального потепління ставлять під загрозу 
зникнення різних екосистем, а також впли-
вають на частоту й інтенсивність стихійних 
явищ, зокрема гідрометеорологічного харак-
теру. 

Численні наукові дослідження свідчать, 
що зміна клімату приблизно на трети-

ну пов’язана з природними змінами, а на дві 
третини обумовлена діяльністю людини, зо-
крема збільшенням концентрації парникових 
газів в атмосфері. Саме надмірна кількість 
газів, які утворюються в результаті функціону-
вання транспорту,  нераціонального ведення 
сільськогосподарської, промислової та іншої 
діяльності людини, викликають посилення 
парникового ефекту та стають першочер-
говою причиною зафіксованих кліматичних 
змін. Вчені впевнено стверджують, що кліма-
тичні зміни відбуваються через вплив людини, 
і саме людство має нести відповідальність за 
забруднення атмосферного повітря та нега-
тивні зміни у кліматичному балансі планети. 
Так у 2016 році набув чинності черговий між-
народний документ – ратифікована Україною 
Паризька угода, головною метою якої є обме-
ження викидів парникових газів задля стри-
мування зростання температури, що пом’як-
шить наслідки зміни клімату, та підвищення 
здатності адаптуватися до несприятливих на-
слідків змін клімату.

Глобальні кліматичні зміни – це велико-
масштабні, довгострокові зрушення в по-

годних умовах планети та середній темпера-
турі, що створюють велику загрозу для світової 
безпеки, навколишнього середовища та еко-
номічного розвитку країн. У світі немає жодної 
країни, яка б не відчувала серйозних наслідків 
змін клімату. За останні десять років 83 % усіх 
катастрофічних подій у світі були спричинені 
екстремальною погодою та такими пов’яза-
ними зі зміною клімату явищами, як паводки 
та періоди сильної спеки. Аналіз кліматичних 
змін показує, що атмосферні опади продов-
жуватимуть набувати небезпечного характеру, 
коли добре зволожені території починають ще 
більше зволожуватись у той час, поки посуш-
ливі зони стають ще більш посушливими.

~ 1,8 млн. га 
територій України буде підтоплено до 2100 року, 
якщо загальна температура на планеті підвищиться 
на 4°С. За таких умов 75 тисяч мешканців цих 
територій можуть стати кліматичними біженцями
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НАСЛІДКИ

Глобальні кліматичні 
зміни є повільним, нез-

воротнім процесом. Однак 
вже в найближчі роки вони 
докорінно змінять життя 
на Землі, навіть якщо люди 
зможуть зменшити викиди 
парникових газів, які викли-
кають глобальне потеплін-
ня. Під впливом кліматичних 
змін гідрологічний цикл буде 
продовжувати змінюватись, 
чим збільшувати інтенсив-
ність стихійних лих. Лише 
за останні десять років вна-
слідок таких стихійних лих 
загинуло більш ніж 410 000 
осіб, а переважна більшість з 
них – в країнах з низьким або 
середнім рівнем доходів. Такі 
країни є не лише більш враз-
ливими до обумовлених змі-

ною клімату стихійних лих, 
а й переживають їх наслідки 
значно складніше. За остан-
ні десять років тенденція до 
збільшення кількості стихій-
них лих спостерігається й в 
Україні. Так, якщо у 2011 році 
кількість НС природного ха-
рактеру складала близько 
35 % від загальної кількості 
зафіксованих у країні НС, то 
в 2020 році їх кількість скла-
ла більше 55 % . Окрім того, у 
2020 році зафіксовано збіль-
шення масштабності НС та 
зростання більш ніж у 6 разів 
суми завданих ними збитків, 
зокрема внаслідок посухи в 
Одеській та Вінницькій обла-
стях, а також катастрофічного 
розвитку зливових паводків у 
західних областях України .

Посуха в Одеській області (2020 р.)                        Повінь на Заході України (2020 р.)

34,8 % — 2011 рік

52,0 % — 2015 рік

55,1 % — 2020 рік

За останні десять років 
тенденція до збільшення 
кількості надзвичайних 
ситуацій (НС) природного 
характеру спостерігається й 
в Україні
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РІШЕННЯ
Укорінена думка про те, що стихійні 

лиха вимагають лише своєчасного та 
ефективного реагування, має змінюватись 
визнанням необхідності вжиття заходів 
щодо сталого розвитку та зміцнення стій-
кості. Зменшення масштабу стихійних лих, 
пом’якшення їх негативних наслідків для 
населення, території, навколишнього се-
редовища та майна, стає можливим завдя-
ки ефективному управлінню ризиками з 
метою їх скорочення.

загроза

вразливість

підверженість (експозиція)

Ризик – це поєднання ймовірності 
події та її наслідків, 

складається з наступних 
компонентів:

стихійних лих включає процеси 
та дії для зміцнення стійкості, 
а також мінімізації втрат та 
збитків під час небезпечних 
подій

 Скорочення ризиків 
стихійних лих має на меті  
запобігання створенню нових, 
скорочення існуючих ризиків 
та управління залишковими 
ризиками, що сприятиме 
зміцненню стійкості, а отже - 
досягненню сталого розвитку 

Зміцнення 
стійкості

Ско
рочення 

ризи
ків ст

ихій
них 

лих

Адаптація до 

кліматичних змін

Цілі сталого 
розвитку

Управління ризиками 

Скорочення ризиків стихійних лих 
охоплює різні сектори розвитку та 

має на меті не лише скорочення існуючих, 
запобігання створенню нових ризиків, а й 
зміцнення стійкості. В умовах кліматич-
них змін інвестиції у скорочення ризиків 
стихійних лих є передумовою для сталого 
розвитку країни, зокрема зміцнення стій-
кості до обумовлених кліматичними зміна-
ми стихійних лих. Зміцнення стійкості є 
однією зі спільних цілей скорочення ри-
зиків стихійних лих, боротьби зі зміною 
клімату та досягнення сталого розвитку в 
цілому.

Термін «стійкість» визнач-
ається, як здатність системи, 
громади або суспільства, яким 
загрожує небезпека, вчасно 
та ефективно протистояти, 
поглинати, пристосовуватись 
та відновлюватись від наслідків 
небезпеки, у тому числі шляхом 
збереження та відновлення 
основних структур і функцій, 
через управління ризиками.
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Зміна клімату є повільним, але незворот-
нім процесом, тому важливим напрям-

ком дій є не тільки пом’якшення наслідків 
кліматичних змін, шляхом обмеження вики-
дів парникових газів, а й зміцнення стійкості 
та адаптаційної спроможності до кліматичних 
змін (наприклад: шляхом підвищення обізна-
ності про кліматичні загрози і ризики, підви-
щення рівня готовності до стихійних лих як 
громад, так і сил цивільного захисту, вдоско-
налення системи раннього виявлення загро-
зи та оповіщення населення, запровадження 
природоорієнтованих рішень тощо).

Зміцнення стійкості та адаптаційної спроможності до 
стихійних лих, пов’язаних зі зміною клімату, має стати 

одним із завдань Національної цілі сталого розвитку 
№ 13 — «Пом’якшення наслідків зміни клімату». 

Зміцнення стійкості та адаптаційної спро-
можності до зумовлених зміною клімату 
стихійних лих, має стати ціллю запровад-
ження і реалізації національних та місцевих 
механізмів (стратегій) скорочення ризиків 
стихійних лих. 

Через зміцнення стійкості до стихійних лих, 
зокрема паводків і посух, враховуючи кліма-
тичні ризики та необхідність адаптації, ство-
рення національних та місцевих механізмів 
(стратегій) скорочення ризиків стихійних лих 
стане частиною внеску до реалізації глобаль-
ної стратегії «Перетворення нашого світу: 
порядок денний у сфері сталого розвитку до 
2030 року», а також сприятиме процесу досяг-
нення Україною таких цілей сталого розвитку, 
як «Сталий розвиток міст і громад» (ЦСР 11) та 
«Боротьба зі зміною клімату та її наслідками» 
(ЦСР 13). 

75% 
усіх гуманітарних криз 

пов’язані зі зміною клімату
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Механізм скорочення ризиків стихійних лих,
як внесок у досягнення сталого розвитку.

У вересні 2015 року, Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних націй 
було схвалено нову глобальну стратегію «Перетворення нашого світу: порядок 
денний у сфері сталого розвитку до 2030 року» та затверджено 17 Цілей сталого 
розвитку (далі – ЦСР) та 169 завдань щодо їх виконання. 

В Україні була розроблена національна система 
ЦСР, яка складається з 17 цілей із 86-ма завдання-

ми для їх виконання. Деякі глобальні завдання, зокрема 
таке завдання як підвищення стійкості та адаптивної 
спроможності до стихійних лих, пов’язаних зі зміною 
клімату (завдання 13.1 глобальної ЦСР 13 «Боротьба зі 
зміною клімату та її наслідками» щодо зміцнення стій-
кості та адаптаційної спроможності до зумовлених змі-
ною клімату стихійних лих), не увійшли до національ-
них завдань України. 

У 10-и з 17-и ЦСР (59 %), яких на сьогодні дотриму-

ються держави світу, в тому числі Україна, фігурують 25 
завдань, пов’язаних з скороченням ризиків стихійних 
лих. Найбільшу кількість завдань визначено саме під та-
кими ЦСР, як боротьба зі зміною клімату і сталий розви-
ток міст та громад. Кількість країн, які мають національ-
ні та місцеві стратегії скорочення ризиків стихійних 
лих, є глобальним показником для здійснення огляду 
прогресу в досягненні на глобальному рівні такої ЦСР, 
як «Сталий розвиток міст та громад» (ЦСР 11). Вище-
зазначене наочно демонструє роль скорочення ризиків 
стихійних лих для досягнення сталого розвитку країни.

Глобальна ціль сталого розвитку 13
«Боротьба зі зміною клімату та її наслідками»:

Національна ціль сталого розвитку 13
«Пом’якшення наслідків зміни клімату»

Завдання 13.1. Зміцнення стійкості  та адаптаційної 
спроможності до стихійних лих, пов’язаних зі зміною клімату 

Завдання 13.2. Інтеграція заходів боротьби зі зміною 
клімату в політику, стратегії та планування

Завдання 13.3. Покращення рівня освіти, підвищення 
обізнаності, людського та інституційного потенціалу, щодо 
пом’якшення наслідків зміни клімату, адаптації, зменшення 
впливу та раннього попередження 

Завдання 13.А. Виконання зобов’язань, прийнятих 
сторонами рамкової Конвенції ООН про зміну клімату серед 
розвинутих країн, щодо мобілізації фінансових ресурсів  

Завдання 13.Б. Сприяння механізмам підвищення 
потенціалу в сфері ефективного планування та управління 
з зосередженням уваги на  жінках, молоді, місцевих і 
маргіналізованих громадах.

Завдання 13.1. Обмежити викиди парникових газів в 
економіці

  Скорочення існуючих та запобігання 
створенню нових ризиків

1. Скорочення 
існуючих ризиків

2. Запобігання 
створенню нових

ризиків

3. ЗМІЦНЕННЯ
СТІЙКОСТІ


