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Актуальність дослідження
Як свідчать оцінки вразливості до зміни клімату, Україна характеризується
середнім рівнем цього показника. І хоча поточні наслідки зміни клімату не
мають суттєвих негативних проявів для вітчизняної економіки, стану
навколишнього середовища, соціальних показників та умов ведення
господарської діяльності, представлені оцінки свідчать про загальний
низький адаптаційний потенціал у майбутньому, що створює істотні
виклики необхідності зміни поточних умов ведення природно-господарської
діяльності.
Рейтинг країн за вразливістю природно-господарських систем до змін клімату
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Актуальність дослідження
До останнього часу традиційним підходом до дослідження питань
кліматичної політики виступав дезагрегований секторальних аналіз. За
таким принципом, зокрема, розроблялись ключові нормативно-правові та
аналітичні документи провідних країн світу, включаючи доповіді з
Національних Кліматичних Оцінок США. Утім, починаючи з 2000-х рр.
почали з’являтись дослідження з обґрунтуванням важливості урахування
міжсекторальних ефектів взаємопов’язаного використання різних типів
природних ресурсів.
Пріоритетні напрями реалізації політики сталого розвитку згідно
опитування країн-членів ООН
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Завдання НДР
 узагальнити міжнародний досвід
природних ресурсів до змін клімату;

адаптації

процесів

використання

 визначити напрями впливу зміни клімату на процеси використання
земельних, водних та енергетичних ресурсів України;
 дослідити міжнародний досвід моделювання процесів взаємопов’язаного
використання водних та енергетичних ресурсів;
 узагальнити сучасні підходи до земельних ресурсів в умовах глобальних
невизначеностей;
 удосконалити модель енергетичної системи TIMES-Україна з метою
комплексного представлення водних ресурсів в процесі виробництва
електроенергії;
 розробити методичні підходи до взаємопов’язаного моделювання процесів
взаємодії водних та енергетичних ресурсів України в контексті зміни клімату
на базі енерго-економічної моделі загальної рівноваги та моделі
енергетичної системи TIMES-Україна ;
 розробити систему індикаторів та показників для
функціонування систем землекористування в Україні.

оцінки

сталості
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Характеристика впливу основних природного-кліматичних чинників на
землекористування в сільському господарстві України
Природно-кліматичні чинники

Позитивний вплив

Негативний вплив

Блок частково сприятливих чинників
Підвищення середніх температур Розширення
територій
повітря протягом року
вирощування традиційних культур
Можливість збирання декількох
врожаїв протягом року
Підвищення концентрації у повітрі Підвищення урожайності культур з
високою чутливістю до збільшення
концентрації

Підвищення випаровування вологи з ґрунту
Соленакопичення в ґрунтах
Опустелювання Південного Степу та Полісся
(піщаних дюн)
Зниження якості зернових культур
Зниження урожайності культур з низькою
чутливістю до збільшення концентрації
Поширення
хвороб
та
шкідників
сільськогосподарських культур

Блок несприятливих чинників
Підвищення
екстремальних
температур та їх періодів
Зменшення частоти і збільшення
інтенсивності опадів

-

Відсутність
покриву

-

стійкого

сніжного

-

Підвищення частоти та тривалості засушливих
періодів
Брак вологи
Водна ерозія ґрунту
Зниження продуктивності ґрунту
Ризик вимерзання озимих культур

Набули подальшого розвитку:
Підходи до визначення та класифікації впливу основних природно-кліматичних
чинників на процеси землекористування в сільському господарстві України, з
використанням яких встановлено, що збереження існуючих національних тенденцій та
практик землекористування можуть суттєво загострити проблеми рівня розораності та
посилення екологічного тиску на земельні ресурси.
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Зміна клімату та взаємопов’язане використання природних ресурсів в Україні
Інерційність кліматичних змін передбачає, що навіть у випадку повного припинення
господарської діяльності стабілізація антропогенно спричинених змін клімату
триватиме ще протягом сотень і тисяч років.
Навколишнє
середовище

Енергетичні
ресурси

Вода

Зміна
клімату
Суспільство

Економіка

Земля

Набули подальшого розвитку:
Підходи до дослідження впливу процесів зміни клімату на взаємопов’язане використання
земельних, водних та енергетичних ресурсів в Україні, апробація яких дозволила обґрунтувати

наявність комплексних взаємозв’язків між процесами використання цих ресурсів та
довести доцільність їх врахування при розробці заходів адаптації до зміни клімату.
7

Базове представлення енергетичної системи в моделі TIMES-Україна

переробка

видобування

лігніт

видобування

нафта

видобування

газ
уран

Тепло

Водень

Нафтопр.

Елект-гія

Масла

Газ

енергії
нафта
газ

виробн.
мет-лу зК
виробн.
мет-лу бК

масла

нафтопродукти
електроенергія

ТЕС

(ВРбК)
ТЕЦ

Відновлювальні ресурси
з карбонатів (ВРзК)

кінцевого

споживання

видобування

Відновлювальні
ресурси без карбонатів
(ВРбК)

Прилади

вугілля

виробн.
синтет. палива
виробн.
метанолу

видобування

ПОПИТИ

ПРОМИСЛОВІСТЬ

удосконалена
переробка

Експорт, фонди

вугілля

Вугілля

Відновл.
енрегія

СЕКТОРАЛЬНІ
ЕНЕРГОРЕСУРСИ
Водень

Тепло

Електроенергія

Нафтопродукти

Масла

ВТОРИННІ
ЕНЕРГОРЕСУРСИ

Газ

яд. паливо

Нафта

Вугілля

ВРзК

ВРбК

ВИКОПНІ
ПЕРВИННІ
ЕНЕРГОРЕСУРСИ ЕНЕРГОРЕСУРСИ

сталь
алюміній
аміак
скло
папір

інший
попит

ЖКГ, КОМЕРЦІЙНИЙ,
БЮДЖЕТНИЙ СЕКТОРИ
Прилади
кінцевого

споживання
енергії

опалення приміщень
кондиціювання приміщень
нагрів води
освітлення
приготування, зберігання їжі
прання, сушіння, прасування
інший попит

(ВРзК)

вугілля
нафтопродукти

масла

…

АЕС
ГЕС

Імпорт, фонди

сира
нафта

ВЕС
Сонячні
установ.

Геотерм.
установ.

газ

виробн.
водню

електроенергія

Транспорт і постачальні компанії

Автовиробн.

ТРАНСПОРТ
Прилади
кінцевого

споживання
енергії

Пасажирські перевезення
інший попит

СІЛЬСЬКЕ, ЛІСОВЕ та
РИБНЕ ГОСПОДАРСТВА
Прилади

кінцевого
Котельні

Вантажні перевезення

споживання

Умовний попит

енергії
Газифік.
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Водні та енергетичні ресурси в моделі TIMES-Україна

ТЕС

Електроенергія

ТЕЦ

Теплоенергія

Експорт

Вугілля
Газ
Мазут

Споживачі

АЕС

Вода

Ядерне паливо
Водні ресурси

ГЕС та ГАЕС

Оборотне
використання
водних ресурсів

Скидання
води

Вперше:
Запропоновано та реалізовано метод комплексного представлення процесів
використання водних ресурсів для виробництва електроенергії (ГЕС та ГАЕС) та
забезпечення безпеки роботи блоків ТЕС, ТЕЦ та АЕС в Україні на базі методології
моделей енергетичних систем типу MARKAL/TIMES.
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Динамічна модель загальної рівноваги України

Представлення водних та енергетичних ресурсів в моделі здійснюється шляхом
врахування виробництва продукції відповідними видами економічної діяльності та їх
міжгалузевих зв’язків з іншими виробництвами. Енергетичний сектор дезагреговано
на 7 галузей, окремо виділено процеси водопостачання, а також постачання пари і
гарячої води.
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Узгоджене калібрування моделей загальної рівноваги та TIMES-Україна
- темпи приросту ВВП, кінцевого споживання
- зміна зайнятості
- ціни імпортованих природних ресурсів
- реальні відсоткові ставки

- технологічні обмеження
- ціни імпортованих природних ресурсів
- реальні відсоткові ставки

Гармонізація вхідних
макроекономічних та
демографічних припущень

ОМЗР України
- зміна економічних драйверів (ВВП,
кінцеве споиживання, галузеве
виробництво)
- зміна цін на енергоресурси

1

3
Зміна параметрів технологічного
прогресу ОМЗР для збіжності
галузевої структури
споживання енергії моделями

TIMES-Україна

2

- попит на паливно-енергетичні
ресурси за галузями та періодами

Блок оцінки величини попиту

- зміна зайнятості
- характеристики домогосподарств
- параметри еластичностей
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Моделювання процесів взаємодії водних та енергетичних ресурсів
Сценарії зміни клімату
(різні варіанти підвищення температури,
концентрації шкідливих речовин тощо)

Галузеві та макроекономічні наслідки процесів
зміни клімату з урахування взаємопов’язаного
використання водних та енергетичних ресурсів

3
Блок оцінки попиту на водні
та енергетичні ресурси

- Оцінка впливу наслідків зміни
клімату на процеси використання
водних та енергетичних ресурсів

Оцінка комплексних наслідків
зміни клімату на базі
інтегрованого модельного
інструментарію

ОМЗР України

2

1

- Оцінка соціально-економічних
наслідків зміни клімату

- Оцінка впливу зміни клімату на
вартість енергетичних та водних
ресурсів, попитів на них та структуру
споживання в секторальному розрізі

TIMES-Україна
Вперше:
Розроблено методичні підходи до моделювання процесів комплексного використання
водних та енергетичних ресурсів України в контексті зміни клімату на базі
інструментарію моделі енергетичної системи TIMES-Україна та динамічної
обчислюваної моделі загальної рівноваги (ОМЗР) з розширеним енергетичним блоком.
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Оцінка стану землекористування на основі концепції сталого розвитку
3
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SLU – інтегрований показник землекористування в сільському господарстві України.
IE – індикатор соціального стану землекористування.
IN – екологічний індикатор стану землекористування.
IS – економічний індикатор стану землекористування.
Удосконалено:
Модель оцінки сталості функціонування систем землекористування в сільському
господарстві України шляхом її доповнення індикаторами зміни біорізноманіття
агроландшафтів, якості питної води, багатоукладності агросистем тощо та визначення
єдиного інтегрованого показника сталого використання земельних ресурсів.
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Наукові публікації, виступи на конференціях та доповідні записки
Опубліковано:
• Подолець Р.З., Дячук О.А., Чепелєв М.Г. Інтегрований підхід до моделювання
розвитку енергетичної системи // Вісник Інституту економіки та прогнозування
НАН України. – К. – 2015. – С. 50-59.
Конференції, семінари:
• Науковий симпозіум зі зміни клімату // Продовольча та сільськогосподарська
організація ООН, м. Рим, Італія, 19-20.11.2015
• ІІ-й форум «Енергетичний кліматичний діалог: Видобуток нафти і газу в
Україні. Економічні та екологічні аспекти інтенсифікації ресурсів» // науковоаналітичний центр «Bellona» та Центр «Розвиток КСВ», м. Київ, 24.11.2015
• Прес-конференція на тему «Кліматична політика України та позиція сторін на
COP 21» // Громадська організація Фонд "Відкрита політика", Український
гідрометеорологічний інститут ДСНС та НАН України, Міжнародна зелена
школа та ін., м. Київ, 03.12.2015

Доповідна записка з пропозиціями та рекомендаціями надіслана в органи
виконавчої влади:
• «Методологічні підходи до забезпечення ефективного використання водних та
енергетичних
ресурсів
України
в
контексті
зміни
клімату».
Надіслано до Міністерства екології та природних ресурсів України, лист №13513/788 від 10.12.2015 р.
14

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
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Міжнародний досвід адаптації процесів використання земельних,
водних та енергетичних ресурсів до змін клімату
Зміст заходів

Міжгалузеві заходи
Дослідження наслідків кліматичних змін та технологій зниження негативного впливу
Поширення інформації та рівня обізнаності про необхідність адаптації
Впровадження освітніх програм про новітні практики адаптації до змін клімату
Використання земельних ресурсів
Огляд гнучкості аграрної політики до змін клімату
Зміна природно-географічних зон вирощування
Зміна термінів проведення агротехнічних робіт
Зміна технологій внесення органічних та мінеральних добрив для підвищення
родючості ґрунту
Зміна технологій обробітку грунту (водо- та ґрунтозахисні технології)
Захист від вітрової та водної ерозії ґрунту (лісосмуги, озеленення ґрунтів та ін.)
Агрострахування
Використання водних ресурсів
Оцінка використання води основними споживачами
Захист і заліснення водних каналів
Будівництво водорозподільних та водозберігаючих конструкцій
Створення міжрегіональних запасів та каналів постачання води
Протипаводкові природні системи
Встановлення систем збору та очищення дощової води
Створення та покращення дренажних систем
Підвищення ступеня рециркуляції води
Удосконалення цінової політики щодо використання води
Використання енергетичних ресурсів
Моделювання енергоспоживання
Реконструкція ГЕС
Посилення ліній електропередач
Розвиток альтернативної енергетики

ФАП

Тип заходів
ЗРЧ
ППА

ПВЗ

+
+
+

-

-

-

+
-

+
+
+

-

+
+
-

-

+
+
+

-

+
-

+
-

+
+
+
+
+
+
+
+

+
-

+
-

+
-

+
+
+

-

+

Згідно міжнародного
досвіду адаптаційні
заходи спрямовуються
на:
• формування
адаптаційного
потенціалу (ФАП)
• зниження масштабів
ризиків та
чутливості (ЗРЧ)
• підвищення
потенціалу адаптації
(ППА)
• посилення вигод від
кліматичних змін
(ПВЗ)
Оцінка вразливості
систем має
здійснюватися
відповідно до часового
фактору, розмежовуючи
ризики, вплив та заходи у
коротко, середньо та
довгостроковій
перспективі.
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