
Зміна клімату 
та кліматична адаптація
Презентація попередніх результатів всеукраїнського 
соціологічного дослідження  



Опитування «Зміна клімату та кліматична адаптація» провела Українська кліматична мережа в особі громадських організацій:  
«Екоклуб», «Еколтава», «Екосенс», «Екодія», «Голос природи», «Наш дім – Манява» та «Українська молодіжна кліматична асоціація».
за фінансової підтримки Фонду ім. Гайнріха Бьолля, Бюро Київ — Україна та за фінансової підтримки Шведського агентства 
міжнародного розвитку (SIDA) через Шведське товариство охорони природи (SSNC). Погляди, наведені у даному документі, 
не обов'язково мають трактуватись як офіційна думка SSNC або його донорів.   

В цій презентації представлені проміжні результати опитування, які базуються на спеціальним чином побудованій вибірці 
з даних регіональних вибірок. Остаточні результати опитування планується опублікувати в лютому 2021 року. 

Результати будуть застосовуватися  організаціями Української кліматичної мережі для підготовки пропозицій 
до органів влади щодо розробки загальнодержавних та місцевих програм з адаптації до зміни клімату. 
 

Мета дослідження: вивчити думки мешканців регіонів України щодо оцінки вразливості до зміни клімату через спільну розробку 
політик та проектів рішень задля адаптації цільових аудиторій до зміни клімату та нових екологічних реалій.
 

Період дослідження: серпень–листопад 2020 р. 

Одиниці аналізу: 

2 211 офлайн-анкет отримано у м. Київ та Рівненській, Полтавській, Івано-Франківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях. 

1 554 онлайн-анкет отримано по всій території України, включаючи АР Крим, Донецьку і Луганську області.

На етапі розробки і тестування анкети, складання вибірок та аналізу отриманих результаті було залучено соціологів.
 
Тип офлайн вибірок: багатоступенева пропорційна стратифікаційна  вибірка з квотним відбором на останньому щаблі з 
урахуванням показників  статево-вікової структури населення територій, а також з урахуванням розподілу між міським та 
сільським населенням територій, де проводилося дослідження.
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Методологiя
Приклади аналiзу даних

Вибiрковий дизайн

Дослiдження думок жителiв кiлькох областей (Днiпропетровської,
Запорiзької, Iвано-Франкiвської, Полтавської, Рiвненської) та мiста Київ
стосовно змiн клiмату.

Кластерна вибiрка.
1 Гендернi кластери: Чоловiки, Жiнки;
2 Вiковi кластери: 18-25 рокiв, 26-45 рокiв, 46-60 рокiв, 61 рiк i старшi;
3 Кластери за мiсцем проживання: Село, Велике селище (20-50 тис),

Мале мiсто (вiд 50 тис. до 100 тис. населення), Середнє мiсто (вiд 100
тис.до 500 тис. населення), Велике мiсто (понад 500 тис. населення).

Об’єми кластерних вибiрок пропорцiйнi до об’ємiв кластерiв.
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Методологiя
Приклади аналiзу даних

Типи даних

На кожне питання анкети була запропонована певна кiлькiсть фiксованих
варiантiв вiдповiдей. Крiм того, в деяких випадках була можливiсть додати
свiй варiант вiдповiдi. Кiлька питань передбачали вибiр до трьох варiантiв
вiдповiдей iз запропонованого списку, це:

Що є основною причиною сучасної змiни клiмату?

Якi галузi господарства найбiльше страждають вiд змiни клiмату, тож
владi їх треба пiдтримати?

Якi з вказаних заходiв необхiдно включити до мiсцевих та
регiональних програм/планiв дiй з адаптацiї до змiни клiмату?

Що має робити держава для зниження негативного впливу змiни
клiмату?

Що особисто ви робите для протидiї змiнi клiмату у вашiй громадi?

Ми розглядаємо кожну вiдповiдь окремо i визначаємо факт її вибору чи
невибору. Такi данi прийнято називати категорiальними (бiномiальними).
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Методологiя
Приклади аналiзу даних

Типи даних

Є питання, якi передбачають оцiнювання варiантiв вiдповiдей в шкалi
(1-5), це такi:

Якi з цих явищ почастiшали у вашiй громадi?

Як змiна клiмату вплинула на ваш бюджет та матерiальне становище?

Як впливає змiна клiмату на ваше самопочуття?

Їх називатимемо порядковими.
Решта питань з вибором однiєї вiдповiдi:

Коли ви почали помiчати прояви змiни клiмату?

Чи потрiбно мiстам та громадам для зменшення негативного впливу
змiни клiмату впроваджувати заходи з адаптацiї до змiни клiмату?

Це категорiальнi (полiномiальнi) данi.

М.М.Осипчук Статистичний аналiз



Методологiя
Приклади аналiзу даних

Опис даних

Основним способом опису категорiальних та порядкових характеристик є
визначення їх розподiлу, зокрема, частот, з якими кожен варiант вiдповiдi
(чи оцiнка) зустрiчається в дослiджуванiй сукупностi. Такi частоти
оцiнюються (обчислюються наближено) шляхом пiдрахунку вiдповiдних
вибiркових частот.
Слiд розумiти, що такий опис потребує встановлення надiйностi та
точностi результатiв. Для цього будуються, так званi, довiрчi (чи надiйнi)
iнтервали їз заданою надiйнiстю – ймовiрнiстю того, що правильне
значення частоти попаде в одержаний iнтервал.
Вибiр надiйностi здiйснюється дослiдником. Ми вибрали найбiльш часто
вживане в статистичних дослiдженнях значення 0.95 (чи 95%).
Наприклад, якщо одержано значення частоти 44.5% з 95%-ковим
надiйним iнтервалом: вiд 40.3% до 50%, це означає, що правильне
значення цiєї частоти в дослiджуванiй сукупностi може вiдхилятися вiд
44.5% в меншу сторону не бiльше, нiж на 4.2%, в бiльшу сторону – не
бiльше, нiж на 5.5%. I це ми стверджуємо з ймовiрнiстю 0.95.

Враховуючи характеристики чисельностi населення в дослiджених регiонах
та в Українi загалом можна наближено обчислити частоти того чи iншого
значення характеристики населення України.
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Методологiя
Приклади аналiзу даних

Порiвняння даних

Порiвнювати дослiджуванi частоти можна в кiлькох ситуацiях:
1 коли хочемо вияснити, чи правильна частота бiльша (або менша) вiд

заданого значення, наприклад, 50% (якщо випадкiв вибору якогось
варiанту вiдповiдi бiльше 50%, то, очевидно, невибору цього варiанта
менше 50%, а це означає, що люди бiльш схильнi вибирати цей
варiант, нiж не вибирати його);

2 при порiвняннi розподiлiв частот рiзних характеристик;
3 коли маємо двi (чи бiльше) пiдсукупностей, наприклад пiдсукупностi з

рiзних кластерiв.

Для порiвняння категорiальних даних використовуємо критерiй Хi-квадрат,
або бiномiальний. Порядковi характеристики порiвнюємо з допомогою
критерiю Манна-Уiтнi.
Граничний рiвень значущостi вибираємо рiвним 0.05, що є найбiльш
широко вживаним значенням. При застосуваннi кожного з критерiїв
одержуємо досягнутий рiвень значущостi p-value. Якщо це значення менше
0.05, то вважаємо, що вiдмiннiсть пiдтверджена, iнакше – непiдтверджена,
наявними спостереженнями.
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Методологiя
Приклади аналiзу даних

Графiчне представлення даних

Розподiли значень категорiальних характеристик можуть бути зображенi з
допомогою стовпчастих та кругових дiаграм.

М.М.Осипчук Статистичний аналiз



Методологiя
Приклади аналiзу даних

Аналiз категорiальної (полiномiальної) характеристики

Така характеристика єрезультатом вiдповiдi респондентiв на питання, що
передбачає вибiр одного з кiлькох варiантiв. Наприклад,
Коли ви почали помiчати прояви змiни клiмату?

Вiдсоток Точнiсть – Точнiсть +
протягом останнiх 10-15 рокiв 41.2 4.6 4.8
протягом останнiх 3-5 рокiв 39.2 4.6 4.7
протягом останнiх 1-2 рокiв 13.4 3.1 3.5
взагалi не помiчаю 4.1 1.6 2.4
бiльше 20 рокiв 1.2 0.8 1.5
протягом останнiх 15-20 рокiв 0.9 0.6 1.4

Порiвнюючи вiдповiдi чоловiкiв i жiнок з використанням критерiю
Хi-квадрат, одержали досягнутий рiвень значущостi "p-value=0.0017". Це
означає (оскiльки 0.0017 менше вiд 0.05), що мiж думками чоловiкiв i
жiнок з даного питання є суттєва (статистично значима) рiзниця.
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Методологiя
Приклади аналiзу даних

Аналiз категорiальної (полiномiальної) характеристики
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Методологiя
Приклади аналiзу даних

Аналiз категорiальної (бiномiальної) характеристики

Вiдповiдь на питання "На вашу думку, якi галузi господарства найбiльше
страждають вiд змiни клiмату, тож владi їх треба пiдтримати?"
педедбачає вибiр кiлькох (а саме, не бiльше трьох) варiантiв. Таким чином
розглядається кожен варiант вiдповiдi як окрема характеристика. Вона
приймає два можливих значення (бiномiальна): "Так "Нi". В таблицi
наведенi частоти, з якими зустрiчаються вiдповiдi "Так"серед жiнок i
чоловiкiв.

Чоловiки Жiнки
воднi ресурси/водне господарство 65.5 69.7
житлово-комунальний сектор (житловi будинки, зе-
ленi зони)

31.0 25.9

лiсовi ресурси/лiсове господарство 57.8 73.8
сiльське господарство 74.1 85.0
транспорт, дороги (розвиток громадського транспор-
ту, велосипедної мережi, будiвництво i ремонт дорiг)

13.8 21.9

туризм 8.6 4.4
Для порiвняння значень кожної характеристики застосовуємо
бiномiальний критерiй. Маємо досягнутi рiвнi значущостi: 0.783682,
0.4998834, 0.1918249, 0.4534293, 0.1543463, 0.1689215. Це свiдчить про
вiдсутнiсть статистично значимих вiдмiнностей в думках чоловiкiв i жiнок.
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Методологiя
Приклади аналiзу даних

Аналiз категорiальної (бiномiальної) характеристики
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Методологiя
Приклади аналiзу даних

Аналiз порядкової характеристики

Порядковими характеристиками є результати вiдповiдей на питання, якi
передбачають оцiнювання запропонованих в шкалi 1 – 5. Так,
вiдповiдаючи на питання "Як впливає змiна клiмату на ваше
самопочуття?", респонденти оцiнили варiанти вiдповiдей наступним чином

1 2 3 4 5
погiршення самопочуття та працезда-
тностi через спеку, посуху чи дощi та
снiгопади

13.1 14.7 18.8 20.6 32.8

тривога, стрес вiд екстремальних пого-
дних явищ, втрат у природi та у госпо-
дарствi, у мiстi

25.9 18.3 22.5 15.6 17.7

страх втрати роботи, збиткiв у разi за-
гибелi врожаю, чи паводку, чи вiдклю-
чення Iнтернету та енергопостачання

29.8 29.6 16.7 12.6 11.2

почастiшали iнфекцiйнi та вiруснi за-
хворювання

19.5 18.8 22.2 18.1 21.3

почастiшали хвороби органiв дихання 17.2 20 19 20.6 23.2
почастiшали загострення серцево-
судинних хвороб

18.8 17.4 20.6 17.7 25.5
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Методологiя
Приклади аналiзу даних

Порiвнюючи данi 6 характеристик з допомогою критерiю Манна-Уiтнi,
одержуємо настурнi досягнутi рiвнi значущостi

2 3 4 5 6
1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 0.0011
2 NA 0.0000 0.0208 0.0010 0.0009
3 NA NA 0.0000 0.0000 0.0000
4 NA NA NA 0.3174 0.2706
5 NA NA NA NA 0.8977

Бачимо, що суттєво рiзними є оцiнки всiх варiантiв вiдповiдей, крiм 4 з 5 i
5 та 5 з 6.
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Приклади аналiзу даних
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Методологiя
Приклади аналiзу даних

Посилання

Всi розрахунки виконанi з використанням програмного середовища
статистичних обчислень R

R Core Team (2020). R: A language and environment for statistical
computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL
https://www.R-project.org/.

Бiльш детально про застосованi методи можна ознайомитись, наприклад,
в

Kotz, S., Balakrishnan, N., Read, C. B., & Vidakovic, B. (2006).
Encyclopedia of statistical sciences / founder and editor-in-chief, Samuel
Kotz; editors-in-chief, N. Balakrishnan, Campbell Read, Brani Vidakovic.
(2nd ed.). Hoboken, N.J: Wiley-Interscience.
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Розділ 1. Загальні поняття

Питання 1.1. Коли ви почали помічати прояви зміни клімату?

44% українців та українок почали помічати прояви зміни клімату (далі — ЗК) в останні 3–5 років, а 22% — протягом 10–15 років.
Лише 3% опитаних НЕ помічають ЗК взагалі.
Прояви ЗК більше помічають жителі та жительки Південного Сходу України — Запорізької та Дніпропетровської області: 
39–41% зазначили прояви зміну клімату в часовому проміжку 10–15 років.

Івано-Франківська обл.

Рівненська обл.

м. Київ

Полтавська обл.

Дніпропетровська обл.

Запорізька обл.

3–5 5–10 10–151–2

56% 26%15%

44%Україна 17% 22%—

—

51% 33%14% —

39% 41%13% —

48% 39%7% —

—

— 46% 20%24%

15% 33% 42%

Кількість років тому



Розділ 1. Загальні поняття

Питання 1.2. Що є основною причиною сучасної зміни клімату?

5% респондентів та респонденток говорили про природні причини ЗК. 
85% опитаних впевнені, що ЗК відбувається через антропогенні фактори. 
88% відзначили, що викиди тваринництва НЕ несуть суттєвий вплив на ЗК. 

Великі площі сміттєзвалищ

Викиди промисловості

Викиди транспорту

Зміна клімату — це природний процес, 
не пов’язаний з діяльністю людини

Розорювання землі, зменшення площі лісів

Спалювання викопного палива (нафта, вугілля, газ)

Тваринництво
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44% українців та українок почали помічати прояви зміни клімату (далі — ЗК) в останні 3–5 років, а 22% — протягом 10–15 років.
Лише 3% опитаних НЕ помічають ЗК взагалі.
Прояви ЗК більше помічають жителі та жительки Південного Сходу України — Запорізької та Дніпропетровської області: 
39–41% зазначили прояви зміну клімату в часовому проміжку 10–15 років.
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5% респондентів та респонденток говорили про природні причини ЗК. 
85% опитаних впевнені, що ЗК відбувається через антропогенні фактори. 
88% відзначили, що викиди тваринництва НЕ несуть суттєвий вплив на ЗК. 

Розділ 2. Вразливість до зміни клімату

2.1. Які з цих явищ почастішали у вашій громаді?

55% учасників та учасниць дослідження відзначили почастішання таких явищ, як інфекційні захворювання та алергії, 
загострення серцево-судинних хвороб і нові види захворювань.
58% опитаних відчувають на собі сильну спеку, задуху, сухе повітря, посуху. Ця проблема характерна для Центральної 
України та Півдня. І менше спека вразила Західну Україну — Івано-Франківську та Рівненську області.
Стихійні метеорологічні явища НЕ суттєво впливають на українців та українок: їх назвали менше третини опитаних.
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водопостачання, телефонного зв’язку та інтернету
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Розділ 2. Вразливість до зміни клімату

2.2. Як зміна клімату вплинула на ваш бюджет та матеріальне становище?

Понад 25% українців та українок відзначили, що ЗК найбільше впливає на їх бюджет та матеріальне становище 
через збільшення витрат на комунальні послуги (електроенергія для кондиціонера, вода для поливу, витрати на опалення). 
Про збільшення витрат на комунальні найбільше говорять у Дніпропетровській (54%) та Запорізькій (46%) областях. 
23% зазначають про ускладнення умов для землеробства та тваринництва, зниження врожаїв. 
Про це найбільше відзначали респонденти з Полтавської (50%) та Дніпропетровської (42%) областей.

Більше витрат на комунальні послуги (електроенергія для 
кондиціонера, вода для поливу, витрати на опалення)

Більше витрат на медичні послуги, ліки

Витрати через екстремальні погодні умови 
(пошкодження будинку, підтоплення, підвищення цін на їжу)

Нестача/відсутність води для власних потреб, 
потреба купувати питну воду

Ускладнення умов для землеробства 
та тваринництва, зниження врожаїв
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Розділ 2. Вразливість до зміни клімату

2.3. Як впливає зміна клімату на ваше самопочуття?

Понад 27% українців та українок відзначили вплив ЗК на погіршення самопочуття та працездатності через спеку, 
посуху чи дощі та снігопади. Найбільше про це зазначили в Запорізькій (53%), Рівненській та Дніпропетровській (50%) областях.

Погіршення самопочуття та працездатності 
через спеку, посуху чи дощі та снігопади

Тривога, стрес від екстремальних погодних явищ, 
втрат у природі та у господарстві, у місті

 
Страх втрати роботи, збитків у разі загибелі врожаю, 

чи паводку, чи відключення Інтернету та енергопостачання
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Розділ 2. Вразливість до зміни клімату

2.4. Як ще зміна клімату вплинула на вас чи ваше матеріальне становище?

«Я і моя родина страждаємо від надмірної спеки влітку, рослини на городі сохнуть, 
не встигнуть дати плоди. Спостерігаємо, що рівень води в місцевій річці влітку падає 
значно більше звичного».

«Ношу одну одежду с октября по апрель, нет ощущения смены сезона”.

«Витрачаю більше коштів на ліки; мало води в річці і криниці, доводиться 
поливати город з водопроводу».

«З'явилися нові шкідники від яких немає отрути».

«Через посушливе літо фермери скоротили витрати на розвиток, 
зірвано 80% контрактів того року».



Розділ 2. Вразливість до зміни клімату

2.5. Які галузі господарства найбільше страждають від зміни клімату, 
тож владі їх треба підтримати? 

73% українців переконані, що найбільше страждає від ЗК сільське господарство, 70% — лісові ресурси/лісове господарство 
та 65% — водні ресурси/водне господарство. Найменше страждає туристична галузь, про що зазначили тільки 8% респондентів.
Жителі Рівненської та Івано-Франківської областей (85% і 83% відповідно) вважають, що найбільше страждає сільське 
господарство, хоча їх частка у загальному виробництві продукції сільського господарства у 2018 році становила 2,7% та 2,3%.
55% респондентів Івано-Франківської області вважають, що водні ресурси страждають від зміни клімату, хоча влітку цього року 
Івано-Франківська область найбільше постраждала від паводків та підтоплення.

Сільське господарство

Лісові ресурси/лісове господарство

Водні ресурси / водне господарство

Транспорт, дороги (розвиток громадського транспорту, 
велосипедної мережі, будівництво і ремонт доріг)

Житлово-комунальний сектор (житлові будинки, зелені зони)
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Розділ 3. Адаптація до зміни клімату

3.1. Чи вважаєте ви, що для зменшення негативного впливу зміни клімату 
містам та громадам потрібно впроваджувати заходи з адаптації?

Переконлива більшість респондентів та респонденток по усій території країни (90–97%) впевнені, 
що громадам потрібні адаптаційні заходи в контексті зміни клімату.

94%

ТАК

Україна



Розділ 3. Адаптація до зміни клімату

3.2. Які з заходів необхідно включити до місцевих та регіональних планів 
дій з адаптації до зміни клімату?

Більшість респондентів (73%) вважають, що в населених пунктах необхідно збільшити площі зелених зон та розробити нові 
правила та методики озеленення населених пунктів з урахуванням зміни клімату та місцевих особливостей.
Більше половини респондентів (68%) вважають реконструкцію старих каналізаційних систем та будівництво нових стоків 
дощової води, резервуарів для збирання дощової води важливими заходами для своїх міст. 

Відновлення роботи міських метеорологічних 
постів у разі їх відсутності

Забезпечення лікарень, шкіл автономними 
джерелами електроенергії

Збільшення площі зелених зон та розробка правил / 
методики озеленення населених пунктів
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Розділ 3. Адаптація до зміни клімату

3.3. Що має робити держава для зниження 
негативного впливу зміни клімату?

33% респондентів і респонденток вважають, що держава повинна вести ефективний моніторинг усіх викидів. 37% опитаних 
вважають, що саме держава повинна зобов’язати підприємства скорочувати викиди парникових газів (вуглекислий газ, метан, 
оксид азоту та інші).
Більше половини опитаних (51%) вважають, що держава повинна ефективно управляти лісами (охорона, деревообробка, 
відновлення лісів). 48% опитаних вважають, що держава повинна підвищити рівень відповідальності за порушення 
природоохоронного законодавства за рахунок збільшення штрафних санкцій.

Ввести моніторинг усіх викидів
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Запроваджувати програми енергоефективності
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Розділ 3. Адаптація до зміни клімату

3.4. Що особисто ви робите для протидії зміні клімату у вашій громаді? 

47% опитаних сортують чи мінімізують сміття. 46% опитаних садять дерева. 
Обидва показники найвищі в Івано-Франківській області — 62% та 55%. 
Близько третини (35%) українців та українок бережуть енергію. 
30% українців та українок користуються екологічними видами транспорту. 
Цей показник найнижчий в Івано-Франківській області — 25 %.
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47% опитаних сортують чи мінімізують сміття. 46% опитаних садять дерева. 
Обидва показники найвищі в Івано-Франківській області — 62% та 55%. 
Близько третини (35%) українців та українок бережуть енергію. 
30% українців та українок користуються екологічними видами транспорту. 
Цей показник найнижчий в Івано-Франківській області — 25 %.

Зміна клімату та кліматична адаптація: гендерний вимір

Що, на вашу думку, є основною причиною сучасної зміни клімату? 

Великі площі сміттєзвалищ

Викиди промисловості

Викиди транспорту

Зміна клімату — це природний процес, 
не пов’язаний з діяльністю людини

Розорювання землі, зменшення площі лісів

Спалювання викопного палива (нафта, вугілля, газ)

Тваринництво
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жінки

І жінки, і чоловіки найбільше почали помічати прояви зміни клімату 3-5 років тому.
В середньому по Україні від 8 до 21% чоловіків і від 7 до 12% жінок вважають, що ЗК — це природне явище. 
Найбільше такої думки притримуються кияни — 36% чоловіків і 28% жінок вважають ЗК природнім процесом.
Чоловіки, в середньому, більш схильні вбачати причиною зміни клімату спалювання викопного палива — від 22 до 49%. 
Серед жінок цей показник нижчий — від 23 до 39%.
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Зміна клімату та кліматична адаптація: гендерний вимір

Які з цих явищ почастішали у вашій громаді?

Жінки частіше пов’язують збільшення кількості інфекційних хвороб, алергій, загострення серцево-судинних хвороб 
та виникнення нових видів захворювань зі зміною клімату, 61% проти 46% серед чоловіків.
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Зміна клімату та кліматична адаптація: гендерний вимір

Як зміна клімату вплинула на ваш бюджет та матеріальне становище?

Збільшення витрат на комунальні послуги відзначають 52% жінок проти 33% серед чоловіків. Найбільше жінок відчуває 
фінансове навантаження від зміни клімату через збільшення комунальних послуг в Дніпропетровській (70% жінок і 38% 
чоловіків) та Запорізькій (50% жінок і 38% чоловіків) областях. В столиці 48% жінок зазначили, що ЗК вплинули на їх бюджет та 
матеріальне становище (проти 28% чоловіків).
Найменш вразливими до зміни клімату через призму матеріального становища виявилися чоловіки в Києві (50%), в регіонах цей 
показник нижчий (38-48%).

чоловіки
жінки Більше витрат на комунальні послуги (електроенергія для 
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(пошкодження будинку, підтоплення, підвищення цін на їжу)

Нестача/відсутність води для власних потреб, 
потреба купувати питну воду

Ускладнення умов для землеробства 
та тваринництва, зниження врожаїв
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Зміна клімату та кліматична адаптація: гендерний вимір

Як впливає зміна клімату на ваше самопочуття?

Від 48 до 60% жінок відчувають наслідки для свого самопочуття через спеку, посуху, дощі чи снігопади.
Почастішання інфекційних та вірусних захворювань спостерігають 49% жінок по Україні, найбільше в Дніпропетровській та 
Рівненській областях (61% та 56% відповідно).
ЗК впливає на почастішання хвороб органів дихання — в середньому на 14% більше у жінок (48% жінок проти 
34% чоловіків), на загострення серцево-судинних хвороб — на 13% більше у жінок (47% жінок проти 34% чоловіків).
Від наслідків екстремальних погодних явищ, втрат у природі та/або господарстві більше страждають чоловіки — 
в середньому на 10% більше, ніж жінки.

чоловіки
жінки Погіршення самопочуття та працездатності 

через спеку, посуху чи дощі та снігопади

Тривога, стрес від екстремальних погодних явищ, 
втрат у природі та у господарстві, у місті
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Зміна клімату та кліматична адаптація: гендерний вимір

Які галузі господарства найбільше страждають від зміни клімату, 
тож владі їх треба підтримати?

 Жінки частіше зазначали, що лісові ресурси та лісове господарство страждають від зміни клімату (74% проти 64% чоловіків).

чоловіки
жінки

Водні ресурси/водне господарство

Житлово-комунальний сектор (житлові будинки, зелені зони)

Лісові ресурси/лісове господарство

Сільське господарство

Транспорт, дороги (розвиток громадського транспорту, 
велосипедної мережі, будівництво і ремонт доріг)

Туризм
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Зміна клімату та кліматична адаптація: гендерний вимір

Що має робити держава для зниження негативного впливу зміни клімату?

Жінки в більшій мірі схильні вважати, що потрібно зобов’язати підприємства скорочувати викиди парникових газів 
(40% жінок проти 31% чоловіків).

чоловіки
жінки

Ввести моніторинг усіх викидів

Ефективно управляти лісами

Запроваджувати програми енергоефективності

Збільшити штрафи за порушення природоохоронного законодавства
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Зміна клімату та кліматична адаптація: гендерний вимір

Що особисто ви робите для протидії зміні клімату у вашій громаді?

Жінки більш схильні проводити профілактику деяким наслідкам зміни клімату, зокрема жінки, на 6% частіше ніж чоловіки 
мінімізують та сортують сміття, та на 12% більше займаються профілактикою інфекційних та вірусних захворювань.

чоловіки
жінки

Бережу енергію та ресурси

Користуюся екологічним транспортом (велосипед, трамвай, тролейбус, поїзд)

Мінімізую та сортую сміття

Намагаюсь не використовувати пластикову і поліетиленову упаковку

Не споживаю м’яса та/чи молочних продуктів

Проводжу профілактику інфекційних та вірусних захворювань

Ремонтую речі замість купівлі нових

Саджу дерева і доглядаю за ними

Харчуюся переважно місцевими продуктами, 
зменшую кількість харчових відходів
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Дякуємо за увагу! 
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