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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена проблемі розроблення державної полі-

тики у сфері адаптації сільського господарства до глобальної 
зміни клімату. У дослідженні узагальнено набори технологій 
для адаптації сільського господарства до зміни клімату. Це 
дозволило скласти рейтинг адаптаційних технологій та виді-
лити найбільш пріоритетні, до числа яких віднесено технології 
удосконалення іригації, селекцію нових сортів рослин, ресур-
созберігаючі практики землекористування та агролісозахисні 
практики. Отримані результати можуть бути використані для 
розроблення національної стратегії адаптації сільського госпо-
дарства до зміни клімату та плану заходів для імплементації 
виділених технологій. Ранжування адаптаційних технологій 
може сприяти ефективній координації національних пріорите-
тів і фінансування у часі під час розроблення плану державних 
заходів для адаптації сільського господарства до зміни клімату.

Ключові слова: адаптація, зміна клімату, сільське госпо-
дарство, заходи, технології.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме разработки государственной 

политики в сфере адаптации сельского хозяйства к глобаль-
ным изменениям климата. В исследовании обобщены наборы 
технологий для адаптации сельского хозяйства к изменениям 
климата. Это позволило составить рейтинг адаптационных 
технологий и выделить наиболее приоритетные из них, в чис-
ло которых отнесены технологии усовершенствования ирри-
гации, селекции новых сортов растений, ресурсосберегающие 
практики землепользования и агролесозащитные практики. 
Полученные результаты могут быть использованы для разра-
ботки национальной стратегии адаптации сельского хозяйства 
к изменениям климата и плана мероприятий имплементации 
выделенных технологий. Ранжирование адаптационных тех-
нологий может способствовать эффективной координации на-
циональных приоритетов и финансирования во времени при 
разработке плана государственных мероприятий для адапта-
ции сельского хозяйства к изменениям климата. 

Ключевые слова: адаптация, изменения климата, сель-
ское хозяйство, мероприятия, технологии.

ANNOTATION
Agriculture is one of the most vulnerable to global climate 

change. Ukrainian agriculture generates a large share of GDP and 
provides a huge volume of employment, which makes its priority in 
the state climate policy. The process of developing the Ukrainian 
climate change adaptation strategy should be completed by the 
end of 2020. During the last three years the draft of the strategy 

has been actively discussed, involving a large number of interest-
ed beneficiaries, which have the different visions of priority direc-
tions and measures for adapting the agriculture to climate change. 
This study seeks to summarize the key collective studies that have 
a high impact on the development of the national climate policy in 
the field of agriculture. It was established that the second stage of 
development of institutional and organizational environment in the 
sphere of climate policy development has started in 2016. Along 
with water sector, agriculture and land use are among the top prior-
ity sectors and areas for adaptation to global climate change in the 
developing countries. This study generalized sets of technologies 
for adapting agriculture to climate change. This made it possible 
to rate the adaptation technologies and to identify the top-priori-
ty ones, which include the following: irrigation and crop breeding. 
Conservation land-use practices and agroforestry technologies 
are the next in the ranking of priority adaptation technologies. The 
dominance of priority adaptation technologies aimed at improving 
existing land use practices and crop production is due to the sec-
toral structure of Ukraine’s agriculture. The state has to develop 
such policy measures for adaptation action plan to provide equal 
access for all agricultural producers. The investigation results can 
be used to develop the national strategy for adapting agriculture to 
climate change and the plan of actions to implement the identified 
technologies. Ranking adaptation technologies can help effectively 
coordinate national priorities and funding over time when develop-
ing a plan of actions for adapting the agriculture to climate change.

Key words: adaptation, climate change, agriculture, mea-
sures, technologies.

Актуальність дослідження. Підписання Па-
ризької угоди майже двомастами країн під-
тверджує усвідомлення загроз глобальної зміни 
клімату для планети загалом ы окремих дер-
жав зокрема. Колективна згода щодо втриман-
ня глобального потепління на рівні нижче 2°С 
вимагає активних дій для зниження антропо-
генних викидів парникових газів. Паралельно 
актуалізується проблема пристосування/адап-
тації до проявів зміни клімату, які мають місце 
в світі й Україні, зокрема: збільшення часто-
ти та масштабів посушливих та несприятли-
вих гідрометеорологічних явищ (гроз, злив та 
ін.); відсутність стійкого снігового покриву і 
зменшення частоти опадів; посилення ентомо-
логічної небезпеки; посилення процесів ерозії 
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ґрунтів тощо. Змінювані природно-кліматичні 
умови мають вирішальне значення у сільсько-
господарському виробництві: зокрема, у рос-
линництві урожайність сільськогосподарських 
культур на 52% зумовлена погодними умовами 
[1, с. 12]. Проте завдяки НТП вдається знизи-
ти ризики й використати переваги сільським 
господарством для забезпечення продовольчої 
безпеки. Упродовж останніх двох десятиліть у 
світі накопичено значні обсяги знань та прак-
тичних результатів щодо інноваційних рішень 
для адаптації сільського господарства до змін 
клімату. Незважаючи на те, що в Україні на-
уково-аналітична та організаційно-інституцій-
на діяльність, спрямована на обґрунтування 
та розроблення адаптаційної політики у сфері 
зміни клімату, має порівняно коротшу історію 
(менше десятиліття), нині накопичено чима-
лий багаж знань та розробок, які дозволяють 
обґрунтувати вибір тих чи інших адаптаційних 
заходів у сільському господарстві.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Галузева структура сільського господарства 
України з домінуванням рослинництва зумов-
лює спрямованість наукових досліджень у сфері 
адаптації до зміни клімату, пропонуючи широ-
кий спектр інноваційних рішень для пристосу-
вання технологій землекористування. У галузі 
тваринництва спектр пропонованих адаптацій-
них заходів більш обмежений і зводиться пе-
реважно до селекції нових кліматично стійких 
порід і покращення умов утримання тварин. 
Упродовж останніх п’яти років кількість публі-
кацій у сфері адаптації сільського господарства 
до зміни клімату поповнилася низкою комп-
лексних досліджень, виконаних за підтримки 
різних донорських організацій із залученням 
як вітчизняних, так і зарубіжних вчених й екс-
пертів, метою яких в більшості випадків є під-
тримка державної політики з розроблення стра-
тегії адаптації сільського господарства до зміни 
клімату [2–6].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Відповідно до плану заходів 
щодо виконання Концепції реалізації держав-
ної політики у сфері зміни клімату на період до 
2030 р. до кінця 2020 р. має бути розроблено 
стратегію адаптації сільського господарства до 
змін клімату й план першочергових кроків із 
зазначенням конкретних заходів та інструмен-
тів її реалізації [7]. У зв’язку з цим метою да-
ної статті є узагальнення результатів наявних 
досліджень для ідентифікації найбільш пріо-
ритетних адаптаційних технологій, які мають 
бути покладені в основу плану заходів для під-
тримки прийняття дієвої кліматичної політики 
у сфері сільського господарства.

Виклад основного матеріалу. Україна в числі 
перших держав долучилася до процесу глобаль-
ної протидії змінам клімату, підтримавши й 
ратифікувавши Паризьку угоду (14.04.2016 р.). 
Наприкінці 2016 р. Уряд України своїм роз-
порядженням схвалив Концепцію реалізації 

державної політики у сфері зміни клімату на 
період до 2030 року, якою визначено потребу 
«формування цілісної і послідовної державної 
політики у сфері зміни клімату», що враховува-
тиме міжнародний досвід й вимоги, адаптовані 
до національних умов. Основними напрямами 
реалізації Концепції визначено:

– зміцнення інституційної спроможності 
щодо формування і забезпечення реалізації дер-
жавної політики у сфері зміни клімату;

– запобігання зміні клімату через скорочен-
ня антропогенних викидів і збільшення абсорб-
ції парникових газів та забезпечення поступо-
вого переходу до низьковуглецевого розвитку 
держави;

– адаптація до зміни клімату, підвищення 
опірності та зниження ризиків, пов’язаних із 
зміною клімату [8].

При цьому сільському і лісовому господар-
ству як основному землекористувачу відво-
диться суттєва роль у запобіганні негативного 
впливу через скорочення викидів і збільшення 
поглинання парникових газів та підвищення 
адаптації до зміни клімату.

З 2017 р. ведуться роботи щодо підготовки 
та розроблення проекту Стратегії з адаптації до 
зміни клімату сільського, лісового та рибного 
господарств України на період до 2030 року, 
що передбачено Планом [7]. Зокрема, у квіт-
ні 2017 р. Міністерством аграрної політики та 
продовольства України (нині – Міністерство 
розвитку економіки, торгівлі та сільського гос-
подарства України) було презентовано проект 
«Стратегії адаптації українського сільського 
господарства до кліматичних змін», розробле-
ний спільно з Міністерством екології та природ-
них ресурсів України (нині – Міністерство еко-
логії та захисту довкілля) та проектом «Clima 
East» [5]. Упродовж 2018–2019 рр. проводили-
ся робочі наради з обговорення структури та 
змісту проекту Стратегії. Влітку 2019 р. було 
презентовано ключові положення розробленого 
Мінагрополітики спільно з ФАО проекту Стра-
тегії, яким передбачено п’ять ключових цілей:

1. Посилення інституційної спроможності та 
зміцнення законодавчого та нормативно-право-
вого забезпечення адаптації до зміни клімату 
для сільського, лісового та рибного господарств.

2. Запобігання зміні клімату через скорочен-
ня викидів та збільшення поглинання парнико-
вих газів.

3. Посилення наукового забезпечення у сфе-
рі адаптації до зміни клімату сільського, лісо-
вого та рибного господарств.

4. Підвищення обізнаності, рівня освіти, під-
готовка кадрів та посилення наукового забезпе-
чення у сфері адаптації до зміни клімату.

5. Розробка і реалізація заходів з адаптації 
до зміни клімату на рівні ОТГ і для домогоспо-
дарств у сільській місцевості [9].

За кожною з цілей визначено ряд завдань, що 
мають бути вирішені для досягнення загальної 
мети та конкретних цілей Стратегії. На вико-
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нання поставлених завдань відповідно має бути 
розроблено конкретний план дій із зазначенням 
заходів та інструментів реалізації Стратегії.

З-поміж усього різноманіття доступних тех-
нологій та заходів адаптації до зміни кліма-
ту важливо визначити найбільш пріоритетні 
в кожному конкретному випадку. Серед кра-
їн, які розвиваються, залучених упродовж 
2015–2018 рр. до проекту оцінки технологічних 
потреб (Technology Needs Assessment – TNA), 
найбільш пріоритетними адаптаційними техно-
логіями є: диверсифікація рослинництва й вико-
ристання посухостійких сортів, новітні іригацій-
ні технології та методи крапельного зрошування 
й інноваційні технології збору й використання 
дощової води [10]. У ЄС станом на 2019 рік всі 
країни-члени відносять сільське господарство до 
пріоритетних галузей у сфері адаптації до зміни 
клімату, а 13 з них – застосовують конкретні 
адаптаційні технології й заходи [11, с. 28].

В Україні діяльність у сфері розробки кліма-
тичної політики та адаптації сільського господар-
ства й землекористування до зміни клімату наразі 
(2016–2019 рр.) отримала новий виток розвитку. 
Перша хвиля активності на державному рівні 
була відмічена у період 2012–2013 рр., упродовж 
якого було досягнуто певних результатів завдяки 
реалізації «Плану першочергових заходів з адап-
тації до зміни клімату», зокрема, у сфері науко-
вих досліджень, підвищення поінформованості 
суспільства та центральних й регіональних орга-
нів влади стосовно впливу змін клімату на еко-
номіку та суспільство, в тому числі у сільському 
господарстві, а саме щодо просторової оцінки сту-
пеня сприятливості майбутніх кліматичних умов 
для продуктивності основних зернових культур і 
лісових насаджень [12]. Основні підсумки цього 
етапу робіт представлені у Шостому національно-
му повідомленні з питань зміни клімату, де серед 
іншого виділено пріоритетні адаптаційні заходи 
у сфері сільського господарства та землекористу-
вання: селекція в рослинництві та тваринництві; 
зонування з урахуванням зміни клімату; адапта-
ція термінів агрономічних робіт у рослинництві; 
страхування ризиків; удосконалення прогнозів 
зміни клімату; боротьба з опустелюванням та де-
градацією ґрунтів [13]. 

Формування ефективної державної політики 
у сфері зміни клімату та адаптації сільського 
господарства активно підтримується іноземни-
ми донорами (ФАО, ЄВРР та ін.), враховуючи 
провідну роль вітчизняного аграрного сектора 
у забезпеченні глобальної продовольчої безпеки 
та наявний нереалізований потенціал [14]. Екс-
перти ФАО до пріоритетних технологій й захо-
дів адаптації галузі рослинництва до глобаль-
них змін клімату відносять:

– диверсифікацію рослинництва з урахуван-
ням сучасного агрокліматичного районування 
територій;

– селекцію посухостійких із високою про-
дуктивністю сортів і гібридів сільськогосподар-
ських культур;

– розширення посівних площ для видів і сор-
тів сільськогосподарських культур із коротким 
періодом вегетації;

– підвищення різноманіття культур для 
зміцнення резистентності агроекосистеми до зо-
внішніх стресів;

– впровадження та відновлення ефективних 
систем зрошення;

– відновлення та створення нових полезахис-
них лісових смуг;

– зміщення термінів сівби ярих зернових 
культур на більш ранні, озимих – на більш піз-
ні дати, що забезпечить ефективне використан-
ня посівами запасів вологи у ґрунті;

– удосконалення системи моніторингу за 
хворобами та шкідниками;

– удосконалення системи страхування в рос-
линництві [3].

Колектив авторів, що здійснювали дослід-
ження для проекту Clima East, запропонували 
цілу низку адаптаційних технологій й захо-
дів для сектору сільського господарства, серед 
яких варто виділити такі:

– впровадження біологічних методів обробіт-
ку ґрунту (сидерати, мікробіологічні препарати);

– впровадження (волого-, ґрунто-) ресурсо-
ощадних методів обробітку й захисту ґрунту;

– відновлення та закладка нових лісосмуг;
– адаптація термінів проведення польових робіт;
– селекція нових сортів;
– відновлення систем зрошення, розвиток 

ринку техніки та послуг;
– проведення моніторингу стану ґрунтів 

та розробка інтерактивних карт й баз даних 
[5, с. 75–83].

Південна частина України особливо вразли-
ва до зміни клімату, що обумовлює врахування 
специфічних умов ведення аграрного землеко-
ристування при визначенні адаптаційних захо-
дів. Так, наприклад, у дослідженні колективу 
Regional Environmental Center до пріоритетних 
адаптаційних технологій й заходів, серед іншо-
го, віднесено такі:

– впровадження та відновлення ефективних 
систем зрошення;

– підвищення генетичного потенціалу сіль-
ськогосподарських культур вітчизняних сортів 
й селекція посухостійких сортів і гібридів;

– використання видів і сортів культур із ко-
ротким періодом вегетації;

– застосування комплексу агротехнічних во-
лого-затримуючих прийомів (сівозміни, пари, 
снігозатримання, куліси, полезахисні лісові 
смуги, добрива, боротьба з бур’янами, крапель-
не зрошення);

– зміщення термінів сівби ярих та озимих куль-
тур для кращого використання наявної вологи;

– передпосівне й сольове загартування проти 
посухи;

– переоснащення парку машин і техніки на 
високопродуктивні;

– удосконалення системи страхування в сіль-
ському господарстві;
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– удосконалення систем прогнозування, мо-
делювання та оповіщення про несприятливі 
явища погоди [4].

У середині 2019 р. було представлено резуль-
тати дослідження в рамках згадуваного TNA 
проекту. Згідно з висновками авторів перелік 
адаптаційних технологій у сфері сільського гос-
подарства для України виглядає наступним чи-
ном (у порядку зниження рейтингу):

1. Крапельне зрошення у поєднанні з ґрун-
тозберігаючими технологіями (climate-smart 
agriculture).

2. Агролісомеліоративні практики.
3. Біологізація технологій вирощування 

сільськогосподарських культур.
4. Розроблення систем раннього оповіщення.
5. Розроблення інтегрованих карт управлін-

ня природними ресурсами.
6. Сільськогосподарські кредитні спілки.
7. Формування та підтримка банку насіння.
8. Підвищення стабільності сільськогосподар-

ського виробництва на складних ландшафтах.
9. Впровадження у сівозміни кліматично обу-

мовлених видів сільськогосподарських культур. 
10. Покращення утримання тварин на основі 

впровадження розумних кліматичних систем у 
будівництві тваринницьких комплексів.

11. Підвищення ефективності виробництва 
кормів із сільськогосподарських культур та 
рослинних залишків.

12. Підземні та напівпідземні теплиці [2].
Результати проекту TNA викликають ви-

сокий ступінь довіри з огляду на залучення 
великої кількості національних експертів та 
практиків із галузі сільського господарства 
(представників діючих господарств). Адже, як 
підтверджують дослідження, в окремих випад-
ках так званий метод наукових досліджень із 
залученням практиків (citizen science) дозволяє 
більш якісно оцінити результативність пропо-
нованих адаптаційних заходів [15].

Українські фермери відмічають високу ефек-
тивність окремих із вище зазначених адапта-
ційних технологій й заходів, зокрема: зміна 
термінів сівби; перенесення агротехнічних ро-
біт на нічний час; використання вологозберіга-
ючих технологій (mini-, no-till); використання 
посухостійких сортів сільськогосподарських 
культур. При цьому, вибір ефективного сорту 
в умовах зміни клімату виноситься у ранг най-
більш важливих адаптаційних заходів після 
агротехнологічних практик. Зокрема, як зазна-
чається, «…при виборі насіннєвого матеріалу 
українські аграрії зважають на його стійкість 
до кліматичних факторів» [16].

Частина із адаптаційних технологій і захо-
дів, пропонованих різними дослідженнями та 
практиками, мають високий рівень повторюва-
ності, що свідчить про їх високу пріоритетність 
(таблиця 1).

З-поміж виділених пріоритетних адапта-
ційних технологій і заходів найвищий рівень 
рейтингу отримали технології удосконалення 
іригацій й селекції у рослинництві. За ними у 
рейтингу розташувалися ще дві технології – ре-
сурсозберігаючі практики землекористування 
(mini-, strip-, no-till) та агролісозахисні практи-
ки (лісосмуги тощо). Як видно, усі названі ви-
соко пріоритетні адаптаційні технології стосу-
ються рослинництва, що обумовлено галузевою 
структурою сільського господарства України. 
Економічно сильні агровиробники у більшос-
ті випадків здатні самостійно ефективно адап-
туватися до нових умов клімату. Так, великі 
агрохолдинги уже активно використовують во-
логозберігаючі агротехнології, якісне сортове 
насіння, районоване для конкретних локальних 
ґрунтових і кліматичних умов, системи моніто-
рингу поширення хвороб й шкідників, системи 
захисту від них. Натомість менші фермери зму-
шені або копіювати їхні рішення (часто на плат-
ній основі) або ризикувати. Саме у наданні тих 

Таблиця 1
Пріоритетні заходи адаптації у сфері сільського господарства

Захід
Джерело*

Рейтинг
1 2 3 4 5 6

1. Удосконалення зрошення + + + + + + 6
2. Ресурсозберігаючі практики землекористування + + + + + 5
3. Селекція та збереження сортів + + + + + + 6
4. Агролісозахисні практики + + + + + 5
5. Біологізація землекористування + + + 3
6. Диверсифікація у рослинництві + + + + 4
7. Страхування + + + 3
8. Моніторинг поширення хвороб та шкідників + + 2
9. Районування використання земель + + 2
10. Моніторинг стану ґрунтів + + 2
11. Системи раннього оповіщення + + + 3
12. Покращення систем утримання тварин + + 2
13. Селекція у тваринництві + 1
Джерело: узагальнено на основі [2–5; 7; 8; 13; 16]
* 1 – TNA; 2 – Clima East; 3 – експертні висновки ФАО; 4– Regional Environmental Center; 5 – фермерські 
практики; 6 – національні стратегічні документи.
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послуг, які недоступні усім суб’єктам ринку, й 
полягає функція держави. У 2018–2019 рр. діє 
програма компенсації частини вартості придба-
ного сортового насіння малими господарствами, 
що є саме прикладом такої функції. Представ-
лений перелік пріоритетних технологій / захо-
дів може бути покладено в план заходів адапта-
ції сільського господарства на період до 2030 р., 
плануючи поступову їх реалізацію у відповід-
ності до рейтингу.

Висновки. Висока чутливість сільського 
господарства до зміни клімату вимагає швид-
ких і активних дій з боку ключових зацікав-
лених суб’єктів. Хоч на мікрорівні вдається 
значно швидше адаптувати новітні технології, 
проте ряд адаптаційних заходів лежать у пло-
щині державної відповідальності. Упродовж 
2020 р. має завершитися процес розробки Стра-
тегії адаптації сільського господарства до зміни 
клімату, тому наразі дуже важливо визначити-
ся з пріоритетними технологіями та заходами. 
Домінування рослинництва у галузевій струк-
турі сільського господарства України згідно з 
прогнозами збережеться упродовж наступного 
десятиліття, що зумовлює вибір пріоритетних 
напрямів адаптації аграрного виробництва до 
зміни клімату. Таким чином, ключовим напря-
мом адаптаційної політики у сфері сільського 
господарства визначено комплекс технологій і 
заходів для удосконалення практик землеко-
ристування, що починається з вибору сорту на-
сіння, агротехнології й закінчується природним 
захистом рослин. 

Впровадження та поширення ідентифікова-
них нами пріоритетних технологій та заходів 
в Україні обмежене низкою бар’єрів, на подо-
лання яких має спрямовуватись державна адап-
таційна політика через різного роду заходи. Ці 
питання можуть стати предметом подальших 
досліджень.
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