
При Національній академії сільськогосподарських дорадчих служб України

Розробка та імплементація Стратегії з адаптації 
до зміни клімату сільського, лісового та рибного 

господарств України до 2030 року

Установче засідання робочої групи
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Цілі установчого засідання: 

• дізнатися про німецький досвід з розробки та імплементації
стратегії з адаптації до зміни клімату, розглянути пропозиції до 
Стратегії України від німецької сторони;

• обговорити коментарі та пропозиції до стратегії від учасників
робочої групи (фокус на рослинництві та тваринництві);

• налагодити функціонування робочої групи (наступні зустрічі, 
комунікація, обмін інформацією);

• розглянути план роботи кліматичного компоненту АПД до кінця
року.
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Пріоритети роботи кліматичного компоненту АПД до кінця 
2019 року

1. Надання консультативної підтримки відповідним 
державним інституціям з врахуванням німецького досвіду

2. Налагодження міжсекторального діалогу для успішної 
імплементації Стратегії 
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Надання консультативної підтримки відповідним державним 
інституціям 
• залучення німецьких експертів до зустрічей робочої групи;
• надання коментарів та пропозицій до Стратегії від німецької 

сторони; 
• організація інформаційної поїздки до Німеччини для 

представників державних установ відповідальних за розробку 
та імплементацію стратегії;

• підготовка аналітичних робіт, що сприятимуть налагодженню 
ефективної та прозорої кліматичної політики в агросекорі;
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Налагодження міжсекторального діалогу для успішної 
імплементації Стратегії 

• Створено робочу групу з розробки та імплементації Стратегії у 
яку увійшли представники відповідальних державних органів, 
наукових установ та громадських організацій

• Організація та координація зустрічей робочої групи. Заплановані 
спеціалізовані зустрічі з питань лісового та рибного господарств, 
рослинництва (?), тваринництва (?), інших питань ???

• Комунікація між представниками робочої групи: створення 
розсилки?

• Накопичення інформації на одному ресурсі: сайт АПД для 
початку?
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Підготовка аналітичних робіт

• Оцінка наскільки інтегровані кліматична та аграрна політики 
України, виявлення прогалин та розробка рекомендацій для їх 
усунення, аналіз зацікавлених сторін

• Аналіз ефективності механізмів імплементації стратегії на 
локальному рівні на основі міжнародного досвіду (case 
studies) та напрацювання рекомендацій для України
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Круглий стіл з моделювання наслідків зміни клімату на 
агросектор та необхідних для моделювання 
агрометеорологічних даних

• Залучення провідних наукових установ з Німеччини та/або ЄС 
з представленням сучасних моделей та найбільш релевантних 
для України результатів досліджень, а також вимог щодо 
необхідних вхідних даних

• Залучення українських наукових інститутів для представлення 
інформації щодо наявних даних, прогалин та проблем у їх 
зборі

• => підготовка звіту за результатом круглого столу, аналіз 
прогалин у зборі даних
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Співпраця з IAMO (Leibniz Institute of Agricultural Development in 
Transition Economies (IAMO)/Лейбніц-Інститут аграрного 
розвитку в країнах з перехідною економікою)

• Пілотне дослідження АПД щодо впливу зміни клімату на 
врожайність пшениці (2016);

• На основі статистичного аналізу взаємозв’язків між даними 
щодо врожайності та погодними умовами було здійснено 
прогнозування врожайності озимої пшениці за двома 
сценаріями майбутніх кліматичних змін;



Співпраця з IAMO: Пілотне дослідження АПД щодо впливу зміни
клімату на врожайність пшениці (2016)

• За сценарієм середніх кліматичних змін (2,6C)=> врожайність пшениці
скорочується на 6,5% по Україні загалом;

• За сценарієм значних кліматичних змін (4,8С):
=> врожайність пшениці скорочується на 11,4% по Україні загалом;
=> підвищення температури та збільшення кількості опадів може
призвести до незначного підвищення врожайності пшениці у північній
частині України;
 врожайність пшениці може суттєво знизитися особливо в південній

зоні степу (до 18%).

https://www.apd-ukraine.de/images/APD_APR_05-2016_impact_on_wheat_ukr_fin.pdf
https://www.apd-ukraine.de/images/APD_APR_05-2016_impact_on_wheat_eng_fin.pdf
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Співпраця з IAMO у 2019

• Підготвка короткого аналітичного огляду (policy brief) щодо впливу
зміни клімату на врожайність сільськогосподарських культур в Україні
на основі дослідження 2016 року та нових даних

• Підготвка короткого аналітичного огляду (policy brief) щодо ролі 
страхування для підвищення стійкості до зміни клімату фермерських 
господарств та підготовка рекомендації для України
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Дякую за увагу та запрошую до співпраці!

Юлія Огаренко

Юридична адреса: вул. Героїв Оборони, 10, 03127 Київ, поштова скринька 10
Фактична адреса: вул. Рейтарська, 29-б, 01030 Київ, 2-й поверх
+380-97-640-53-88
y.ogarenko@apd-ukraine.de
www.apd-ukraine.de
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