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І в буквальному, і в переносному сенсі 
те, чим ми дихаємо, неабияк впливає 
на журналістику. Наш вибір тем і спо-
собів їх розкриття часто залежить від 
того, чим ми переймаємось (або чим 
переймаються редактори). Успіх, яким 
наділяє нас аудиторія, великою мірою 
залежить від того, чим ми переймає-
мось. Ступінь зрозумілості, а отже, і ко-
рисності наших матеріалів прямо зале-
жить від ступеня небайдужості, з яким 
аудиторія ставиться до тем і предметів 
наших повідомлень. І від того, наскіль-
ки спільними для аудиторії і для нас є 
питання, про які ми повідомляємо.

Не люблячи узагальнень на кшталт 
«завжди», «всі», «ніколи» тощо, ствер-
джу все ж, що всі люди дихають пові-
трям або речовинами, наближеними до 
повітря. І коли тим, кого лікують, дають 
штучну суміш, це задля добра цій лю-
дині. Але коли сумішшю доводиться 
дихати здоровим людям, це часто їм 
на шкоду. Адже в повітрі наших міст – і 
викиди виробництва, і сліди відпрацьо-
ваного пального, і продукти недбалого 
поводження з відходами. Це все – чин-
ники зміни клімату, що загрожують 
людству. І Україні зокрема. 

Нам до снаги змінити таке становище, 
якщо ми наполегливо знаходитимемо 
справді фахових експерток та експер-
тів, якщо розповідатимемо про пробле-
ми довкілля на підставі справжніх люд-
ських історій, якщо поставимо спільні 
інтереси аудиторії вище поверхового 
визначення вигідних для кар’єри чи 
заробітку тем, усвідомивши, що і ми є 
складником цієї аудиторії.

Не забуваймо: коли не дихаєш, то й не 
живеш. А дихати має сенс чистим по-
вітрям. Інакше – занепад і загибель. 
Тож вітаю тих, хто узявся до цього по-
сібника. Він має допомогти замінити 
усі «якщо» в попередньому абзаці на 
«коли» – коли ми зробимо те, що по-
винні зробити.

Не забуваймо: коли не 
дихаєш, то й не живеш. 
А дихати має сенс чистим 
повітрям. Інакше – занепад 
і загибель.
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На початку 2022 року в соціальній мережі Фейсбук активно обговорювався фільм «Не 
дивіться вгору» (Don’t Look Up). Це американська комедія в жанрі політичної сатири з 
найвідомішими голлівудськими виконавцями у головних ролях. За сюжетом кінострічки 
астрономи виявляють, що до Землі летить комета, яка здатна знищити нашу планету. 
Часу до зіткнення – обмаль. Фахівці намагаються попередити уряди США та інших країн 
про небезпеку, але у світі, сповненому брехливих новин і скандалів, їм просто не вірять. 

Прикметно, що дехто проводив паралелі між сюжетом фільму і реальними загрозами, 
які несуть у собі наслідки зміни клімату в Україні та світі. А оскільки проблема зміни клі-
мату сьогодні постала надзвичайно гостро, варто поставити слушне запитання: хто і як 
може їй завадити? І тут в авангарді боротьби за «чистий подих» стоять журналісти. 

Комісія з журналістської етики у партнерстві з Центром екологічних ініціатив ГО «Екодія» 
докладають зусиль, щоб допомогти журналістам та медіа «рятувати світ». Проте спо-
чатку варто визначити тих, хто своєю працею формує інформаційний порядок денний, – 
яких знань їм бракує і чим могли б допомогти експерти. Зокрема, у листопаді 2021 року 
Комісією з журналістської етики у партнерстві з Центром екологічних ініціатив «Екодія» 
було проведено опитування медійників. 

Головні висновки опитування
 ▶ 64% опитаних медійників вважають, 

що медіа України та, зокрема, їхньо-
го регіону приділяють недостатньо 
уваги проблемам екології і зміни клі-
мату; 21% вагаються відповідати на по-
ставлене в опитуванні запитання, і лише 
16% опитаних вважають, що медіа пові-
домляють про цю тему достатньо.  

 ▶ 87% опитаних медійників хотіли б ви-
світлювали в медіа тему екології та/
або зміни клімату в Україні, 11% – ва-
гаються і лише 2% не бажають висвіт-
лювати цю тему.

 ▶ 66% опитаних указали, що за остан-
ній рік-два вони повідомляли про 
проблеми екології та/або зміни кліма-
ту в Україні; 9% – не змогли відповісти 
на поставлене в опитуванні запитання, 
а 25% – не повідомляли про проблеми 
екології.

 ▶ Майже половина (49%) опитаних ме-
дійників не знають експертів, які б 
допомогли їм пояснити своїй аудиторії 
складні питання екології та її вплив на 
ситуацію в регіоні. При цьому 40% зна-
ють таких експертів, а 11% – не визна-
чились із відповіддю на поставлене за-
питання.

64% 

опитаних медійників вважають, що медіа України та, 
зокрема, їхнього регіону приділяють недостатньо уваги 

проблемам екології і зміни клімату

49% 

опитаних медійників не знають експертів, які б 
допомогли їм пояснити своїй аудиторії складні питання 

екології та її вплив на ситуацію в регіоні

https://cje.org.ua/news/87-opytanykh-mediynykiv-khochut-vysvitliuvaty-temu-ekolohii-ale-bilshist-vidchuvaie-brak-znan-doslidzhennia-kzhe-ta-ekodii/
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 ▶ Лише 16% опитаних медійників про-
ходили за останній рік навчання (тре-
нінги, воркшопи, вебінари, онлайн-кур-
си) на тему екології та/або зміни клімату 
в Україні. Відповідно 83% не проходили 
навчання, 2% вагались щодо відповіді 
на поставлене в опитуванні запитання.

 ▶ 83% опитаних журналістів відчувають 
брак знань із теми екології та змін 
клімату, 11% – не можуть визначитися, 
чи їм бракує знань, та лише 6% почува-
ються впевненими у власних силах.

 ▶ Із тих, кому бракує знань із теми еколо-
гії, 57% говорять про брак контактів 
експертів, які можуть коментувати 
вказану тему, 54% потребують актив-
ної державної політики у сфері еколо-
гії, 48% заявили про недостатність подій 
та цікавих інфоприводів, 44% потребу-
ють загальних знань щодо змін клімату 
(під час опитування можна було обрати 
кілька варіантів відповідей).

 ▶ Найчастіше журналісти беруть інфор-
мацію для матеріалів про зміну клі-
мату із соціальних мереж (55%) та у 
екоекспертів (50%), а також із пресре-
лізів підприємств і держорганів (45%). 
Найменше – у друзів та знайомих (11%) 
(під час опитування можна було обрати 
кілька варіантів відповідей).

 ▶ Абсолютна більшість опитаних медій-
ників (95%) вважають, що потрібно 
дотримуватися журналістських стан-
дартів, зокрема й на тему екології та/
або зміни клімату в Україні.

 ▶ Самі медійники (37%) помічають по-
рушення журналістських стандартів 
чи маніпуляцій у медіа з теми екології. 
44% опитаних сказали, що їм важко 
відповісти на поставлене в опитуванні 
запитання, і лише 19% не помічали по-
рушень.

 ▶ 96% опитаних знають про Кодекс 
етики українського журналіста.

16% 

опитаних медійників проходили за останній рік 
навчання (тренінги, воркшопи, вебінари, 

онлайн-курси) на тему екології та/або зміни 
клімату в Україні

95% 
вважають, що потрібно 
дотримуватися журналістських 
стандартів
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Медійникам було запропоновано за бажання розповісти, чим особисто для них цікава 
тематика екології та зміни клімату. Нижче наведено деякі розповіді.

«Люблю природу та тварин. Люблю проводити час у лісі, на 
морі та в горах. Хочу, щоб красивих куточків було якомога 
більше. А для цього потрібно, щоб до питання забруднення 
екології серйозно ставилася не лише держава, а й усі грома-
дяни. Для цього і потрібно якомога більше писати про еколо-
гію та її проблеми» 

журналіст, м. Бровари, Київська обл.

«Для мене важливо сформувати середовище людей, відпо-
відальних і за сьогодення, і за майбутнє. Сформувати усві-
домлення критичності, але не незворотності ситуації, і що 
правильні й ощадливі дії кожного, за грамотної державної 
стратегії і підтримки, можуть створити середовище якісного 
і здорового життя і роботи у містах і поза ними. Усвідомлен-
ня руху сучасного суспільства у бік урбанізації має навчити 
людину стати частиною гармонійного екопростору, в якому 
місто – для людей і природи, а не для машин і сміття»

журналіст, м. Київ

«Ця тема стає все актуальнішою як у порядку денному міжна-
родних самітів та форумів, так і на національному рівні, зва-
жаючи на діяльність насамперед ТЕЦ України, формування 
резервів вугілля, ціноутворення на ринку енергії з відновлю-
вальних джерел, а також з огляду на локальні (регіональні) 
проблеми, пов’язані з діяльністю конкретних підприємств»

фрилансер, м. Миколаїв
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Декілька важливих цифр про саме дослідження:
 ▶ усього опитано 115 осіб. Серед них 

40% редакторів, 33% журналістів, 13% 
медіаменеджерів та 14% працівників 
університетів (кафедри та факультети 
журналістики);

 ▶ в опитуванні брали участь 80 жінок 
(70%) та 35 чоловіків (30%);

 ▶ 84% респондентів працюють у регіо-
нальних медіа, 16% – у Києві;

 ▶ найбільше опитаних працюють в 
онлайн-медіа (42%), далі йдуть дру-
ковані (27%), мультимедійні (21%) та 
10% – на радіо.

Опитування проводилося за допомогою 
анкети з варіантами відповідей із 12 до 24 
листопада 2021 року Комісією з журналіст-
ської етики методом адресного онлайн-о-
питування та поширенням інформації пу-
блічно у журналістському середовищі. 
Отримані дані не є репрезентативними, а 
тому результати варто інтерпретувати як 
можливі тенденції. Всі дані подано в зне-
особленому вигляді.

Окрім опитування, Комісія з журналіст-
ської етики провела три експертні інтерв’ю 
з представниками громадських організа-
цій, які працюють із проблематикою до-
вкілля. Ми розпитували експертів про те, 
що для них є найбільш актуальним у взає-
модії з медіа і що можна було б покращити. 
Усі ці інтерв’ю доступні на сайті КЖЕ:

 ▶ «Загалом у медіа є тенденція розповіда-
ти про проблеми, а не про рішення», – 
керівниця Центру екологічних ініціатив 
«Екодія»

 ▶ «Україна потребує глибшого залучення 
ЗМІ до екологічних тем», – засновниця 
ГО «Save Dnipro» Ірина Черниш

 ▶ «Велика проблема, що екологічна тема-
тика у більшості ЗМІ не має спеціально-
го журналіста», – співзасновник «Укра-
їнської природоохоронної групи»

І, нарешті, після визначення найбільш ак-
туальних запитів та можливостей Комісія 
з журналістської етики у партнерстві з ГО 
«Екодія» провели в 2021-2022 роках дві 
майстерні для журналістів та одну тема-
тичну зустріч. Головним завданням цих за-
ходів було надати журналістам практичні 
інструменти та знання. Теми заходів були 
такими:

 ▶ «Не тільки про апокаліпсис. Як повідом-
ляти про зміну клімату?»

 ▶ «Як розповідати своїй аудиторії про 
розвиток енергетики та зміну клімату?»

 ▶ «Злочини проти довкілля під час війни»

Записи усіх трьох заходів для самостійно-
го навчання доступні на YouTube-каналі 
КЖЕ у вільному перегляді.

У цьому практичному посібнику ми праг-
немо надати журналістам, які висвітлюють 
чи хочуть висвітлювати тему зміни кліма-
ту, знання та рекомендації для підвищення 
якості їхніх матеріалів та уникнення поми-
лок.

Посібник буде корисним журналістам, ке-
рівникам медіа, студентам і викладачам 
факультетів журналістики, а також спо-
живачам інформації – читачам, слухачам, 
глядачам, які хочуть підвищити свою меді-
аграмотність із теми зміни клімату.

40%
редакторів

33%
журналістів

13%
медіаменеджерів

14%
працівників університетів

https://cje.org.ua/news/zahalom-u-media-ie-tendentsiia-rozpovidaty-pro-problemy-a-ne-pro-rishennia-kerivnytsia-tsentru-ekolohichnykh-initsiatyv-ekodiia/
https://cje.org.ua/news/zahalom-u-media-ie-tendentsiia-rozpovidaty-pro-problemy-a-ne-pro-rishennia-kerivnytsia-tsentru-ekolohichnykh-initsiatyv-ekodiia/
https://cje.org.ua/news/zahalom-u-media-ie-tendentsiia-rozpovidaty-pro-problemy-a-ne-pro-rishennia-kerivnytsia-tsentru-ekolohichnykh-initsiatyv-ekodiia/
https://cje.org.ua/news/zahalom-u-media-ie-tendentsiia-rozpovidaty-pro-problemy-a-ne-pro-rishennia-kerivnytsia-tsentru-ekolohichnykh-initsiatyv-ekodiia/
https://cje.org.ua/news/ukraina-potrebuie-hlybshoho-zaluchennia-zmi-do-ekolohichnykh-tem-zasnovnytsia-ho-save-dnipro-iryna-chernysh/
https://cje.org.ua/news/ukraina-potrebuie-hlybshoho-zaluchennia-zmi-do-ekolohichnykh-tem-zasnovnytsia-ho-save-dnipro-iryna-chernysh/
https://cje.org.ua/news/ukraina-potrebuie-hlybshoho-zaluchennia-zmi-do-ekolohichnykh-tem-zasnovnytsia-ho-save-dnipro-iryna-chernysh/
https://cje.org.ua/news/velyka-problema-shcho-ekolohichna-tematyka-u-bilshosti-zmi-ne-maie-spetsialnoho-zhurnalista-spivzasnovnyk-ukrainskoi-pryrodookhoronnoi-hrupy/
https://cje.org.ua/news/velyka-problema-shcho-ekolohichna-tematyka-u-bilshosti-zmi-ne-maie-spetsialnoho-zhurnalista-spivzasnovnyk-ukrainskoi-pryrodookhoronnoi-hrupy/
https://cje.org.ua/news/velyka-problema-shcho-ekolohichna-tematyka-u-bilshosti-zmi-ne-maie-spetsialnoho-zhurnalista-spivzasnovnyk-ukrainskoi-pryrodookhoronnoi-hrupy/
https://cje.org.ua/news/velyka-problema-shcho-ekolohichna-tematyka-u-bilshosti-zmi-ne-maie-spetsialnoho-zhurnalista-spivzasnovnyk-ukrainskoi-pryrodookhoronnoi-hrupy/
https://www.youtube.com/c/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%B7%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%9A%D0%96%D0%95/videos
https://www.youtube.com/c/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%B7%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%9A%D0%96%D0%95/videos
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ПРО ЖУРНАЛІСТСЬКУ 
ЕТИКУ В КОНТЕКСТІ 
ЗМІНИ КЛІМАТУ 
Діана Дуцик, членкиня Комісії з журналістської етики, виконавча 
директорка ГО «Український інститут медіа та комунікації»
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1 Какие проблемы больше всего волнуют жителей планеты? 

2 Найбільше українці бояться коронавірусу, зміни клімату і енергозалежності: результати опитування.

Ще років 15-20 тому годі було уявити таку 
кількість публікацій про зміни клімату в 
медіа. Ця тема не вважалася основною і 
була навіть дещо маргінальною, особливо 
в українських медіа. Проте із наростан-
ням кліматичних проблем увага медіа до 
цієї теми почала зростати у всьому світі. Й 
Україна тут не виняток. У медійному мейн-
стримі змагаються дві течії: кліматичних 
скептиків та тих, хто розуміє усі ризики 
зміни клімату. Був момент, коли здавало-
ся, ніби скептики перемагають. Але реаль-
ність вносить свої корективи. Результати 
проведеного ЮНЕСКО опитування «Світ у 
2030 році», у якому взяло участь 15 тисяч 
осіб в різних країнах світу, показують, що 
67% землян занепокоєні глобальним по-
теплінням та стрімким зникненням низки 
видів флори та фауни.1 Українці поділяють 
ці хвилювання. Зокрема, за даними опиту-
вання Фонду «Демократичні ініціативи», на 
питання «Які виклики можуть постати пе-
ред Україною у наступні 30 років» українці 
відповіли: COVID-19, клімат і енергетична 
залежність.2 Це означає, що запити нашо-
го суспільства на якісну інформацію з цих 
тем зростатимуть. Але чи завжди медіа на-
дають якісну інформацію?

Зроблений мною огляд онлайн-видань 
українського сегменту інтернету показує, 
що з якісних матеріалів на тему зміни клі-
мату не так уже й багато. Домінує «хайпо-
вий» підхід та тяга до сенсацій. Остання ве-
лика інформаційна хвиля про зміну клімату 
здійнялася після виступу шведської еколо-
гічної активістки Грети Тунберг на Конфе-
ренції ООН з питань змін клімату 2018 року. 
Але навіть після цього медіависвітлення не 
стало кращим. 

Побіжний огляд заголовків наочно демон-
струє, що медіа зосередились не на про-
блематиці, про яку говорила активістка, а 
на її персоні. Деякі з них навіть містили від-
верті образливі характеристики активістки 
(«божевільні активістки», «неистовая Гре-
та» тощо) або ставили її особу в неприєм-
ний контекст. 

https://news.un.org/ru/story/2021/04/1400092
http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=97243
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Тут ідеться не лише про порушення журналістської етики, але й про те, що таке медіа-
висвітлення не сприяє кращому розумінню проблематики змін клімату в українському 
суспільстві. 

Натомість існують чіткі вимоги до заголовків новинних текстів.3 Вони мають бути: 

 ▶ точними (читач повинен знати, про що йому розповідатимуть); 

 ▶ зрозумілими і водночас без надмірного спрощення; 

 ▶ оригінальними (не містити шаблонів, бути результатом зусиль уяви та творчості); 

 ▶ такими, що формулюють близькість до читача (апеляція до базових потреб, гео-
графічна близькість тощо).

Розгляньмо приклад порушення етичних стандартів у одному із журналістських матері-
алів. 

6 березня 2020 року на сайті 24tv.ua було опубліковано новину із заголовком «Грета 
Тунберг, порно і нафтова компанія: деталі нового скандалу навколо екоактивістки».4 На 
початок 2022 року цю публікацію переглянули понад 30 тис. користувачів. Текст пові-
домлення містить низку порушень етичних та професійних журналістських стандартів. 
Нижче наведено докладний аналіз цього повідомлення. 

Текст новини Коментарі

Грета Тунберг, порно і нафтова компанія: деталі 
нового скандалу навколо екоактивістки

Заголовок підводить до 
думки, що Грета справ-
ді замішана в якомусь 
скандалі. Слова-триге-
ри («порно», «скандал») 
спонукають читача до 
негативних висновків 
щодо поведінки Грети 
ще до прочитання пов-
ного тексту новини.

17-річна шведська екоактівістка Грета Тунберг 
потрапила у скандал з еротичним контекстом. 
Спершу на популярному анонімному інтер-
нет-форумі 4chan опублікували фотографії 
секс-ляльки, зовні дуже схожої на Тунберг. А зго-
дом у мережі з’явилися мало не порнографічні 
постери із зображенням, у якому побачили натяк 
на образ екоактивістки

Посилання на анонімні 
неперевірені джерела 
у цьому випадку не є 
виправданими.

3 Клікбейт. Збірник практичних завдань з інфомедійної грамотності. Аудіословник.

4 Грета Тунберг, порно і нафтова компанія: деталі нового скандалу навколо екоактивістки.

“

“

https://e-courses.jta.com.ua/wp-content/uploads/2022/02/LD-E_CJ_podcast-1.pdf
https://24tv.ua/greta_tunberg_porno_i_naftova_kompaniya_detali_novogo_skandalu_navkolo_ekoaktivistki_n1293064
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Правдивість публікації на 4chan перевірити не-
можливо та й серйозно до неї не поставилися, 
однак постери із зображенням оголеної дівчини 
викликали у соцмережах бурхливе обговорення

Інформацію, яку переві-
рити неможливо, не вар-
то публікувати взагалі.

Дівчину зобразили зі спини. Її тримають за дві 
коси, а на нижній частині спини є напис «Грета». 
Ще нижче чомусь розміщено логотип канадської 
нафтової компанії X-Site Energy Services.

Звернула увагу на дивне зображення наприкінці 
лютого [2020 року. – прим. ред.] мешканка Канади 
Мішель Наранг у фейсбуці. Вона не сумнівалася у 
провині компанії в тому, що та виготовила рекла-
му, схожу на дитяче порно.

За її словами, фотографію їй відправив друг, який 
працює в X-Site Energy Services. Працівники ком-
панії, мовляв, вирішили так висловити своє став-
лення до активістки. Такі стикери начебто розда-
вали просто на робочих місцях.

У компанії оперативно прокоментували скандал: 
мовляв, відношення до цих зображень не мають, 
а образливі малюнки поширюють невідомі.

Невдовзі виявили й автора оригінального ма-
люнка. Ним виявився майстер тату з Аргентини 
Герман Габрієль Каналлу: «Це мій дизайн. X-Site 
вкрали мій арт і зробили стикер, який використо-
вують для огидних дій. Це жахливо».

Каналлу заявив, що має намір подати в суд на 
компанію. І компанія відреагувала вдруге: опри-
люднила офіційні вибачення і попросила небай-
дужих допомогти вилучити з обігу стикери з Тун-
берг.

Водночас, що цікаво, поліція Канади не побачила 
в історії проблеми й злочину: мовляв, зображення 
не завдає шкоди Тунберг і аж ніяк не є дитячою 
порнографією.

Сама Тунберг відреагувала на історію у твіттері 
так: «Вони діють все більш відчайдушно. Це озна-
чає, що ми перемагаємо».

Порушення стандарту 
балансу думок. Компа-
нія не отримала рівної 
можливості представити 
свою думку. Її позиція 
згадується лише одним 
реченням. Також нез-
розуміло, хто проко-
ментував ситуацію від 
компанії? Чому немає 
реального коментаря із 
вказуванням прізвища 
особи, яка виступала від 
імені компанії?

“
“
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Загальний коментар:

5 Google та YouTube заборонять монетизацію контенту, що заперечує зміни клімату. 

 ▶ Текст містить маніпулятивне розташу-
вання фактів та грає емоціями через 
персональні історії. Наприклад, історія 
мешканки Канади Мішель Наранг, а та-
кож історія майстра тату з Аргентини 
Германа Габрієля Каналлу спрямовані 
проти нафтової компанії. Тоді як пози-
ція компанії представлена буквально 
двома реченнями, але без детального 
розкриття аргументів. 

 ▶ Текст містить емоційно-забарвлену 
лексику, що для новин не є нормою. 

 ▶ У тексті розміщене нерозмите зобра-
ження, яке нагадує зображення екоак-
тивістки. 

Отже, у матеріалі порушено низку статей 
Кодексу етики українського журналіста:

 ▶ стаття 6 (Повага до права громадськості 
на повну та об’єктивну інформацію про 
факти та події є найпершим обов’язком 
журналіста);

 ▶ стаття 9 (Повага до права громадськості 
на повну та об’єктивну інформацію про 
факти та події є найпершим обов’язком 
журналіста);

 ▶ стаття 10 (Точки зору опонентів, зокре-
ма й тих, хто став об’єктом журналіст-
ської критики, мають бути представлені 
збалансовано).

Це не єдиний приклад некоректного ви-
світлення теми, пов’язаної зі зміною кліма-
ту. І про саму Грету Тунберг можна знайти 
багато фейкової інформації – про неї саму, 
її «заяви» тощо. Наприклад, неправдиву 
інформацію про те, що Грета закликала 
китайців відмовитися від традиційних па-
личок для їжі, щоб зберегти дерева, по-
ширила величезна кількість світових ЗМІ, 

незважаючи на те, що ця інформація з’я-
вилася від неверифікованого джерела в 
одній із соцмереж. Згодом цю інформацію 
спростовували незалежні фактчекери із 
AFP, Reuters, VoxChek. 

Загалом можна виділити низку головних 
етичних проблем, які трапляються у ме-
діа при висвітленні проблеми кліматичних 
змін:

 ▶ скандалізація серйозних тем, пошук 
сенсацій, гра на емоціях; 

 ▶ використання некоректної термінології;

 ▶ поверховий/неглибокий підхід до теми;

 ▶ нерозуміння проблематики;

 ▶ порушення базових стандартів (джере-
ла, баланс);

 ▶ неналежна експертиза (теми коменту-
ють некомпетентні експерти).

Тема зміни клімату, як і низка інших склад-
них тем, потребує від журналістів більшого 
занурення та самоосвіти, а також уважно-
го ставлення до етичних стандартів. Най-
ближчі роки це буде одна із топових тем, 
на рівні з пандемією чи війнами. Навіть 
технологічні гіганти прийшли уже до розу-
міння регулювання контенту про кліматич-
ні зміни, оскільки бачать у цьому свій вне-
сок у вирішення цієї проблеми. Зокрема, 
Google та YouTube планують заборонити 
монетизацію контенту про заперечення 
зміни клімату.5 Ідеться про контент, який 
суперечить «усталеному науковому кон-
сенсусу щодо існування і причин зміни клі-
мату» і називає проблему обманом. До та-
кого контенту буде віднесено і твердження 
про те, що парникові гази чи людська ді-
яльність не сприяють зміні клімату.

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3329719-google-i-youtube-zaboronat-monetizaciu-kontentu-so-zaperecue-zmini-klimatu.html
https://factcheck.afp.com/greta-thunberg-did-not-urge-chinese-people-stop-using-chopsticks-save-trees-0?fbclid=IwAR1os_6f1fFcj8ooCvctuqCvxOb0AiPSrg8tUzJMNJyc7EY1iJIH4IHIdkg
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-greta-thunberg-chopsticks-idUSKBN22P2PV
https://voxukraine.org/fejk-greta-tunberg-zaklykala-kytaj-vidmovytys-vid-palychok-dlya-yizhi-shhob-zberegty-dereva/
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Експерти рекомендують медіа звертати увагу на такі теми, які 
дотичні до тематики зміни клімату:6 

 ▶ пом’якшення наслідків зміни клімату;

 ▶ трансформація енергетичної системи та декарбонізація економіки;

 ▶ промисловість (скорочення викидів парникових газів);

 ▶ наслідки зміни клімату для сільського господарства;

 ▶ наукові дослідження зміни клімату;

 ▶ рішення держав (які сприяють/не сприяють вирішенню проблеми);

 ▶ спосіб життя, дружній до клімату;

 ▶ інфраструктура та розвиток міст;

 ▶ рух екоактивістів. 

Приклади якісних журналістських матеріалів про зміну 
клімату

 ▶ Від підвалу – до станції: як активісти самотужки відкрили найбільший пункт сортуван-
ня сміття в Києві.

 ▶ «Токсичний» Крим. Як Росія підриває екологію півострова? 

 ▶ Зміни клімату – кінець нашої цивілізації? 

 ▶ Зміни клімату в 11 графіках.

 ▶ «Укрінформ»/ #«зміна клімату». 

6 Клімат уже не той.

https://texty.org.ua/articles/92043/Vid_pidvalu__do_stanciji_jak_aktyvisty-92043/
https://texty.org.ua/articles/92043/Vid_pidvalu__do_stanciji_jak_aktyvisty-92043/
https://www.radiosvoboda.org/a/toksychnyy-krym-yak-rosiya-pidryvaye-ekolohiyu-pivostrova/31533859.html
https://www.dw.com/uk/zminy-klimatu-kinets-nashoi-tsyvilizatsii/a-57675611
https://www.dw.com/uk/zminy-klimatu-v-11-hrafikakh/a-59705548
https://www.ukrinform.ua/tag-zmina-klimatu
https://medialab.online/news/climatechange/
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Дотримання вимог Кодексу 
етики українського журна-
ліста дозволяє робити ма-
теріали якіснішими, а довіра 
аудиторії до таких матеріа-
лів – вища. На що саме по-
трібно звертати увагу?
Нещодавно я брав участь в оцінюванні ма-
теріалів, опублікованих у місцевих медіа. 
Матеріали претендували на те, щоб бути 
журналістськими розслідуваннями, і май-
же половина з них так чи інакше стосува-
лися питань екології. Попри цікаві теми та 
їхню беззаперечну важливість для аудито-
рії при прочитанні опублікованих текстів 
довіра до них не з’явилася. Матеріалам 
бракувало гіпотез, до того ж автори не шу-
кали важливих частин інформації, без яких 
картинка не була б повною. Не вистачало 
й аргументів сторони, яку критикують.

Кодекс етики українського журналіста до-
поміг би в цій ситуації – тобто дотриман-
ня вимог Кодексу дозволило б зробити 
матеріали більш якісними, і довіра була б 
вищою. На що ж саме потрібно звертати 
увагу?

Кодекс – це збірка правил, 
перевірених життям та 
практикою
Кодекс етики українського журналіста – 
документ, який визначає основні мораль-
но-етичні орієнтири, яких журналіст має 
дотримуватися під час виконання своїх 
професійних обов’язків. Кодекс ухвалено 
24 квітня 2004 року на з’їзді журналістів – 
підписантів, а на з’їзді 4 жовтня 2013 року 
до нього були внесено зміни. Остання ре-
дакція Кодексу опублікована на сайті Ко-
місії з журналістської етики. 

На відміну від документів, які приходять в 
індустрію «ззовні» (закони, постанови та 
подібні нормативні акти), Кодекс – продукт 
домовленостей усередині індустрії, тобто 
між журналістами та редакторами з різ-
них медіа. Мета цих домовленостей – за-

Відсутність певної деталі 
у вашій розповіді може 
стати причиною недовіри 
до усього матеріалу

Власні судження журна-
ліста важливі й цікаві для 
аудиторії, але вони мають 
бути чітко відокремлені 
від фактів

Саме повнота інформації 
та відсутність нав’язуван-
ня власної точки зору є 
визначальними для дові-
ри чи недовіри

https://cje.org.ua/ethics-codex/
https://cje.org.ua/ethics-codex/
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безпечити довіру до професійної жур-
налістики з боку аудиторії. А для цього 
медійники мають докладати зусиль до 
забезпечення належної якості матері-
алів, які публікуються в медіа. Отже, 
Кодекс етики – це документ, який ство-
рено індустрією для самої себе, для за-
безпечення якості матеріалів у медіа. 
Саме тому це і є основою саморегулю-
вання – бо професійні медіа зацікавлені 
у тому, щоб аудиторія довіряла фаховій 
журналістиці. І тому допомагають до-
тримуватися Кодексу, не тільки вказу-
ючи на помилки, але й роз’яснюючи, як 
саме потрібно діяти журналістові в тій 
чи іншій ситуації.

Кодекс містить 19 статей. Вони написа-
ні на основі прав і свобод людини, ви-
кладених у Загальній декларації прав 
людини, Всесвітній хартії свободи пре-
си ООН, Декларації принципів поведін-
ки журналіста Міжнародної федерації 
журналістів, Конституції України та чин-
ному законодавстві. Знання Кодексу та 
дотримання його вимог допоможе зро-
бити журналістський матеріал якісним, 
а крім того, убезпечить від звинувачень 
в упередженості чи наклепі. Точність 
викладення, відсутність образливих ви-
словів, тиску, перевірка фактів та дже-
рел – ці вимоги, з-поміж інших, і є тією 
підвалиною, на якій базується кожен 
якісний журналістський матеріал.

З усіх 19 пунктів Кодексу я хотів би зу-
пинитися на трьох. Саме ці три прави-
ла порушують найчастіше, водночас 
вони також викликають найбільше не-
вдоволення аудиторії. Комісія з журна-
лістської етики це бачить за кількістю 
скарг, які надходять на опубліковані 
матеріали.

Зауважу, що і Кодекс в цілому, і ці три 
його положення не сфокусовані на 
якісь певній тематиці чи жанрах журна-
лістських матеріалів. Навпаки, вони уні-
версальні, й мають бути дотримані, про 
що б ви не писали і в якому жанрі б не 
працювали.

Робота Комісії з журналістської етики 
у 2021 році 

Джерело: Робота Комісії з журналістської етики у 2021 році

Отримано скарг від аудиторії на медіа

2020

2021

97
204

Розглянуто звернення
без прийняття рішення

83

Прийнято
рішень

58

Відхилено скарг
через недотримання
вимог до звернення

26
Перебувають

на опрацюванні

34

Вирішено
шляхом
медіації

3
204

Публічний осуд

Дружнє попередження

Відсутнє порушення 

17
27

14

Структура прийнятих рішень:

Найбільше порушували:

пункт

6
пункт

9
пункт

10
пункт

15

Право громадськості на повну
та об’єктивну інформацію

Факти, судження та припущення мають бути
чітко відокремлені одне від одного

Точки зору опонентів мають бути представлені
збалансовано

Ніхто не може бути дискримінований 

скарги

https://cje.org.ua/news/robota-komisii-z-zhurnalistskoi-etyky-u-2021-rotsi/
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Ідеться про необхідність докладати зусиль, щоб знай-
ти повну інформацію не лише про те, що саме відбу-
лося, але й про причини, про зацікавлених осіб та їхні 
мотиви, а також про можливий розвиток подій. Ауди-
торія цінує роботу журналіста/журналістки тоді, коли 
отримує повну інформацію, яка не залишає білих плям 
ані в історії, ані в мотивах, і дозволяє читачу/слухачу/
глядачу самостійно сформувати власне рішення чи 
ставлення до проблеми. Натомість відсутність будь-
яких частинок інформації щонайменше виглядатиме як 
халатність, але гірше буде, якщо аудиторія вважатиме, 
що медіа навмисно не подає цю інформацію – щоб при-
ховати важливу деталь, яка може бути критичною для 
формування ставлення аудиторії до предмета публі-
кації. Тобто відсутність певної деталі у вашій розповіді 
може стати причиною недовіри до усього матеріалу.

Цей пункт стосується подання інформації – адже, ок-
рім фактів, аудиторію цікавить і логіка подій, а також 
причинно-наслідкові зв’язки між тим, що відбувалося 
і що стало результатом. І тут є місце як коментарям 
експертів, так і власним поясненням журналіста. Про-
те аудиторія має точно знати – де факти, а де власні 
припущення автора матеріалу. Це допомагає тому, хто 
читає матеріал, формувати власне ставлення до опи-
саної ситуації і брати/не брати до уваги будь-які комен-
тарі. Тож власні судження журналіста важливі й цікаві 
аудиторії, але вони мають бути чітко відокремлені від 
фактів – щоб читач знав напевне, з яких джерел по-
ходять різні частинки інформації, викладеної в журна-
лістському матеріалі. 

Попри те, що ця вимога видається очевидною, на прак-
тиці отримати коментарі обох сторін конфліктної ситу-
ації можна не завжди. Тому у випадку, якщо ви докла-
ли зусиль, але поспілкуватися з однією зі сторін все ж 
не вийшло, – скажіть про це в матеріалі. Повідомити, 
що вам не вдалося отримати коментар попри докла-
дені зусилля – це краще, ніж промовчати. Це важливо 
саме з міркувань довіри, бо аудиторія має знати, що 
ви не присвячуєте свій матеріал висвітленню позиції 
лише однієї сторони, а подаєте усе, що вам відомо. Не 
вийшло отримати коментар – пошукайте інформацію у 
відкритих джерелах і процитуйте. Доведіть аудиторії, 
що ви доклали належних зусиль і що подаєте усе, що 
вам вдалося знайти стосовно позиції другої сторони. 
Завжди пам’ятайте, що рішення прийматиме ваша ау-
диторія самостійно – і тому вашим завданням є надан-
ня повної та перевіреної інформації, а не лише привер-
нення уваги до проблеми.

Пункт 6.
Повага до права гро-
мадськості на повну та 
об’єктивну інформацію 
про факти та події є 
найперший обов’язком 
журналіста

Пункт 9.
Факти, судження та 
припущення мають бути 
чітко відокремлені одне 
від одного

Пункт 10.
Точки зору опонентів, 
зокрема й тих, хто став 
об’єктом журналістської 
критики, мають 
бути представлені 
збалансовано
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Довіра, і чому за неї варто боротися
Усі наведені вище вимоги до підготовки та 
подання інформації в журналістських мате-
ріалах, як легко помітити, роблять внесок у 
формування довіри до матеріалу. Коли ау-
диторія точно знає, де факти, а де гіпотеза, 
коли вона бачить деталі й отримує відпові-
ді на усі свої запитання, які можуть виник-
нути з опису ситуації, коли представлено 
позиції та мотиви усіх задіяних у ситуації 
гравців – тоді читач має достатньо інфор-
мації для того, щоб сформувати власну 
думку і власне ставлення до описаної си-
туації. Він/вона може дослухатися до ви-
кладеної у матеріалі логіки та пояснень, а 
може ними понехтувати – але в будь-якому 
разі подякує як за зібраний фактаж, так і 
за чітке відокремлення фактів від наших 
власних думок. Саме повнота інформації 
та відсутність нав’язування власної точки 
зору визначальні для довіри чи недовіри.

Хочу на завершення продемонструвати ді-
аграму, яка змушує задуматися про важ-
ливість так званого «позитивного досвіду 
взаємодії» аудиторії з матеріалами, які по-
ширюють медіа. Кожному з нас із власного 
досвіду відомо, що, якщо ми не отримує-
мо ту інформацію, яку шукали, ми не дамо 
високої оцінки такому джерелу. І навпаки: 

якщо джерело надало нам повну інфор-
мацію, навіть дещо більшу, ніж ми шукали, 
– довіра до такого джерела і задоволення 
від отриманого результату будуть високи-
ми. Саме це і називають позитивним до-
свідом взаємодії. Отже, коли ми шукаємо 
і знаходимо якусь інформацію чи відповідь 
на запитання – це формує наш позитивний 
досвід взаємодії з таким джерелом. На ді-
аграмі, яку я пропоную вашій увазі, пока-
зано, як змінювався рівень довіри у світі 
до чотирьох типів медіа – (1) соціальних, 
(2) корпоративних, які на діаграмі назва-
но «медіа брендів», (3) традиційних – тобто 
професійних, де з інформацією працюють 
фахівці, та (4) пошукових ресурсів. На мою 
думку, високий рівень довіри саме до по-
шукових ресурсів – це ознака задоволен-
ня аудиторії від того, що людям вдається 
знаходити відповіді на свої інформаційні 
запити в пошукових ресурсах краще, ніж 
деінде. Зверніть на це увагу.

До речі, «Барометр довіри», який уже по-
над 20 років поспіль складає комунікаційна 
компанія Edelman, що працює у понад 60 
країнах світу, відображає ступінь довіри до 
різних джерел інформації, зокрема до про-
фесійних медіа. В компанії вірять, що саме 

Барометр довіри 2022

Джерело: 2021 Edelman Trust Barometer

Відсоток показника довіри до новин та інформації по кожному з джерел (середнє – по 27)

Довіряють (60-100)

Пошукові ресурси

Традиційні медіа

Медіа брендів

Соціальні медіа2019 2020 2021

65

62

56

53

61

65

49

46

41
43

40

35

https://www.edelman.com/trust/2021-trust-barometer
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довіра є головною валютою у відносинах, 
які всі інституції – бізнес, уряди, неурядові 
організації та ЗМІ – будують зі своїми заці-
кавленими аудиторіями. 

Отже, професійна журналістика, за да-
ними останнього дослідження Bertlesman 
Trust Barometr, має найвищий рівень до-
віри з-поміж інших джерел інформації, де 
є журналістська праця. Адже в пошуко-
вих ресурсах працюють алгоритми, а не 
журналісти. Щоправда, ці алгоритми до-
помагають людям швидше знаходити ін-
формацію, підготовлену журналістами. І в 

цьому – нові можливості для професійної 
журналістики, які відкриває цифровий світ. 
Тому докладати зусиль до створення якіс-
них матеріалів – дуже важливо, щоб ви-
правдовувати високі очікування аудиторії. 
Дотримуйтесь вимог Кодексу етики укра-
їнського журналіста, долучайтесь до Ко-
дексу через сайт. Комісії з журналістської 
етики – і нарощуйте власну аудиторію, 
адже люди цінують, коли їм допомагають 
краще розуміти причини того, що відбува-
ється, і будувати власні, більш ефективні, 
стратегії, маючи таке розуміння.

https://cje.org.ua/ethics-codex/
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ЯКІСНА ЖУРНАЛІСТИКА 
ТА ЯКІСНЕ ПОВІТРЯ: 
ЯК МЕДІА ВПЛИВАЮТЬ 
НА ТЕ, ЧИМ МИ ВСІ 
ДИХАЄМО
Марина Ратушна, фахівчиня з питань промислового 
забруднення Центру екологічних ініціатив «Екодія»
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Тема забруднення повітря актуальна для всіх, адже повітря не має кордонів. Згідно з 
дослідженням аналітичного центру Ember Україна серед країн Європи продукує 72% 
всіх викидів зольного пилу, 27% двоокису сірки та 16% оксидів азоту. За обсягами ви-
кидів двоокису сірки Бурштинська ТЕС посідає перше місце на континенті. Вона також 
є найстарішою ТЕС серед десятки найбільших забруднювачів – її ввели в експлуатацію 
у 1964 році.

A викиди від українських вугільних електростанцій у 2019 році, ймовірно, призвели до 
смерті 2690 людей в Україні та 1315 в Європейському Союзі.

Основними джерелами забруднення повітря в Україні є промисловість і транспорт. При-
чому більша частка припадає саме на промисловість, а енергетична галузь є лідером за 
викидами.

Якщо для Маріуполя, Кривого Рога, Дніпра, Запоріжжя основним джерелом забруднен-
ня повітря є промисловість, то для столиці України – автотранспорт.

Однак важливо розуміти, що, крім констатації фактів, обсягів викидів, негативного впли-
ву на здоров’я та різних рейтингів, ЗМІ необхідно інформувати про рішення, які мають 
бути прийняті для того, щоб покращити ситуацію з якістю повітря в Україні. Тому що по-
рада «залишитися вдома та позачиняти вікна» аж ніяк не вплине на покращення якості 
повітря в Україні.,

Топ-забруднювачі за викидами оксиду сірки від вугільної 
енергетики в Європі
Туреччина та країни Енергетичного співтовариства домінують у рейтингу

Місце

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Країна

Україна

Північна
Македонія

Туреччина

Туреччина

Сербія

Туреччина

Боснія
і Герцеговина

Боснія
і Герцеговина

Сербія

Сербія

Електростанція  Потужність, Дата введення

Бурштинська  2351  1964 

Бітола   675  1982 

Сома Б   990  1981 

Кангал   457  1989 

Нікола Тесла А  1745  1970 

Сейитомер  600  1973 

Какандж  450  1969 

Углевик   300  1985 

Костолаць Б  696  1987 

Нікола Тесла Б  1290 1983 

 

МВт  в експлуатацію  Викиди

https://ecoaction.org.ua/ukrainski-vuhilni-tes-najbrudnishy.html
https://ecoaction.org.ua/cherez-vykydy-pomerlo-vdvichi-bilshe-lyudey.html
https://ecoaction.org.ua/cherez-vykydy-pomerlo-vdvichi-bilshe-lyudey.html
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Що мають зробити міста та регіони?
Найперше, це те, що кожне велике місто 
й область мають розробити та затвердити 
державні програми моніторингу якості по-
вітря. Одним з основних розділів програми 
є проєктування мережі станцій моніторингу 
якості повітря. Це той момент, на який тре-
ба звернути увагу та стежити за тим, щоб 
спрямовувалися кошти на нові автоматизо-
вані станції моніторингу, розбудовувалася 
мережа міста та регіону.

Наступний крок – заходи з управління якіс-
тю повітря. Містам та областям, які фіксу-
ють перевищення, необхідно розробити та 
затвердити плани поліпшення якості пові-
тря. Важливо стежити за тим, щоб заходи, 
внесені до цих планів, були дієвими та ре-
ально впливали на покращення якості пові-
тря, а також щоб у їх розробці брала участь 
громадськість.

Які все ж таки рішення?
Якщо йдеться про регіони, де основним 
джерелом забруднення повітря є автотран-
спорт, то рішення мають бути такими: роз-
виток громадського транспорту, велоінф-
раструктури, мікромобільності, збереження 
та розбудова зелених зон. Такі заходи при-
ймаються на рівні міста та регіону, тобто 
опікується цим питанням місцева влада. 

Якщо ми говоримо про промислові міста, то 
найпершим рішенням має бути прийняття 
Верховною Радою України законопроєкту 
№ 6004-2 про забезпечення конституційних 
прав громадян на безпечне для життя і здо-
ров’я довкілля. Законопроєкт №6004-2 – це 
«наступник» законопроєкту №4167 «Про 
запобігання, зменшення та контроль за-
бруднення, що виникає в результаті про-
мислової діяльності», який народні депута-
ти розглядали тричі й остаточно провалили 
у липні 2021 року.

Цей законопроєкт має на меті зменшення 
викидів від промисловості шляхом модер-
нізації, впровадження найкращих європей-
ських практик і моніторингу фактичних ви-
кидів на кожному джерелі забруднення.

На практиці це буде реалізовуватися так. 
Підприємство, яке використовує/планує 
використовувати природні ресурси (воду, 
землю, надра) та здійснює/планує здійсню-
вати викиди, повинно отримати інтегрова-
ний довкільний дозвіл. До отримання до-
зволу підприємство не може розпочинати 
свою діяльність. При видачі дозволу аналі-
зується інтегрований вплив підприємства 
на довкілля (атмосферне повітря, води, від-
ходи), а не так, як відбувається зараз: під-
приємство у різних органах отримує дозво-
ли, але сукупний негативний вплив від його 
діяльності не аналізують.

Різні рейтинги та інформування про них
Як тільки бачите рейтинг або конкурс, то 
зверніть увагу на те, звідки та яка береться 
інформація для формування цього рейтин-
гу. Перевіряйте всі можливі джерела моні-
торингу якості повітря.

Як приклад можна навести нещодавній 
рейтинг журналу «Фокус». У заголовку 
йдеться про екологічний рейтинг-2022, 
при цьому дані, на які спирається рейтинг, 
ще за 2020 рік. І те, що офіційні дані публі-
куються пізніше, аж ніяк не пояснює вибір 
редакції саме так назвати рейтинг.

Далі – про переможців. На першому міс-
ці – Житомирська область. Якщо ми гово-
римо про дані за 2020 рік, то пригадаймо 
його. Нам 2020 рік запам’ятався не тільки 
COVID-19 і карантином, а й масштабними 
лісовими пожежами, зокрема якраз у Жи-
томирській області. До речі, продукти го-
ріння від цієї пожежі через напрям вітру 
відчувалися в Києві, і як результат – столи-
ця опинилася на 1 місці у світовому анти-
рейтингу міст із найгіршою якістю повітря. 
Тому для об’єктивності рейтингу варто 
було б узяти більш широкий спектр показ-
ників і вагових коефіцієнтів.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72817
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72817
https://focus.ua/ratings/504721-ekologicheskiy-reyting-oblastey-ukrainy-2021
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3018875-pozeznij-antirekord-zitomirsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3018875-pozeznij-antirekord-zitomirsini.html
https://suspilne.media/27491-u-kievi-fiksuut-najvisij-riven-zabrudnenna-povitra-u-sviti/
https://suspilne.media/27491-u-kievi-fiksuut-najvisij-riven-zabrudnenna-povitra-u-sviti/
https://suspilne.media/27491-u-kievi-fiksuut-najvisij-riven-zabrudnenna-povitra-u-sviti/
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Джерела, де можна перевіряти якість повітря
 ▶ Сайти міських та обласних адміністрацій

 ▶ Лун місто (Київ, Львів, Одеса), SaveEcoBot та Ecocity

 ▶ Річні та піврічні звіти Центральної геофізичної обсерваторії

 ▶ Windy

 ▶ IQAIR

До кого, серед інших, звертатися по коментарі з цієї теми

Марина Ратушна, координаторка ГО «Центр екологічних ініціатив «Екодія» – 
facebook.com/maryna.ratushna; mr@ecoact.org.ua

Ірина Черниш, голова ГО SaveDnipro – facebook.com/profile.
php?id=100007839701156; starichapli@gmail.com

Максим Сорока, технічний експерт проєкту «Чисте повітря для України» – 
facebook.com/ecosoroka; soroka.ml@gmail.com

Олексій Трелевський, куратор громадського моніторингу якості повітря 
EcoCity – facebook.com/trelevskyy; businesstrelevskyy@gmail.com

https://misto.lun.ua/#rec279021961
https://www.saveecobot.com/maps
https://eco-city.org.ua/?zoom=15&lat=50.4182117&lng=30.4642127&station=1094&random=8878354
http://cgo-sreznevskyi.kyiv.ua/index.php?fn=u_zabrud&f=ukraine
https://www.windy.com/?50.458,30.530,5
https://www.iqair.com/ru/world-air-quality-ranking
https://www.facebook.com/maryna.ratushna
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007839701156
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007839701156
https://www.facebook.com/ecosoroka
https://www.facebook.com/trelevskyy
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ПРО ЩО ВАРТО ПИСАТИ 
МЕДІА, ВИСВІТЛЮЮЧИ 
ТЕМУ ЕНЕРГЕТИКИ
Анна Богушенко, кліматологиня, фахівчиня з питань 
енергетичної політики Центру екологічних ініціатив «Екодія»
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Кліматична криза – це не прогноз, а реальність. В 
Україні сфера енергетики відповідає за 2/3 вики-
дів парникових газів, що спричиняють зміну кліма-
ту. Сьогодні Україна лишається надто залежною 
від викопних видів палива. 

Важливо також зазначити, що через тривалу за-
лежність від вугілля та дуже низькі показники 
енергоефективності Україна – один із світових 
антилідерів за обсягами викидів парникових га-
зів. Викиди парникових газів на одиницю ВВП в 
Україні в два рази вищі, ніж у Польщі та більш ніж 
утричі – ніж у Туреччині.

За результатами соціологічного дослідження 
«Екологічні тренди в Україні: погляд громадян», 
більшість респондентів (60,5%) підтримують посту-
повий перехід України від використання викопних 
видів палива до екологічно чистих джерел енер-
гії за умови, що це може призвести до зростання 
комунальних тарифів. Чверть опитаних (26,2%) не 
підтримують такий перехід, а 13,3% респондентів 
важко щось зауважити щодо цієї проблематики.

Треба звернути увагу, що респонденти у блоці за-
питань щодо енергетики досить часто відповіда-
ли, що їм складно визначитися зі своєю позицією. 
Це свідчить про досить низький рівень обізнаності 
громадськості з цієї теми.

Зобов’язання та плани у секторі 
енергетики
З 2011 року Україна – сторона Договору про 
Енергетичне співтовариство, ключовий політич-
ний інструмент ЄС, який слугує для просування 
політичних принципів та норм ЄС за його межі. 
Зобов’язання дотримуватися політики ЄС у сфері 
клімату було закріплено й Угодою про асоціацію з 
ЄС, яку Україна підписала у вересні 2017 року. 

Україна стала однією з перших європейських кра-
їн, яка ратифікувала Паризьку угоду. Держава 
визначила мету до 2030 року скоротити викиди 
парникових газів до рівня 35% порівняно з 1990 
роком. Серед основних заходів досягнення тако-
го показника в наступні десять років зазначено 
розвиток відновлюваних джерел енергії.

Національна економічна стратегія України на 
період до 2030 року, затверджена постановою 
Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 
року№179, визначає одним із ключових орієнти-

Респонденти у блоці 
запитань щодо 
енергетики досить 
часто відповідали, 
що їм складно 
визначитися зі 
своєю позицією. 
Це свідчить про 
досить низький 
рівень обізнаності 
громадськості з цієї 
теми

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/17805.pdf
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рів в економічній політиці України декарбонізацію 
економіки (підвищення енергоефективності, роз-
виток відновлюваних джерел енергії, розвиток 
циркулярної економіки та синхронізація із ініціа-
тивою «Європейський зелений курс»).

Про що писати, висвітлюючи тему 
енергетики?
1. Термомодернізація

На жаль, навіть перші особи держави (зокрема, 
прем’єр-міністр і президент) використовують не-
правильні визначення, звужуючи поняття термо-
модернізації до утеплення будинків. Саме по собі 
утеплення будинків не може вирішити проблему 
надлишкового споживання енергії або створення 
комфортних умов проживання. Термомодерніза-
ція передбачає саме комплексний підхід.

Інформацію щодо переліку робіт із термомодерні-
зації, які входять до програми «Енергодім» (пакет 
«легкий А» або пакет «комплексний Б»), можна по-
дивитись на сайті програми. Також на сайті Фонду 
енергоефективності можна переглянути поточну 
динаміку проєктів, умови участі в програмі тощо. 
Крім того, тут є інтерактивна карта місцевих про-
грам, які доповнюють програму «Енергодім». Не-
щодавно ГО «Опора» зібрала інформацію щодо 
місцевих програм енергоефективності й створила 
власну інтерактивну карту. 

2019 року «Екодія» та Фонд ім. Фрідріха Еберта 
проводили всеукраїнське соціологічне опитування 
«Думки і погляди населення України щодо енер-
гоефективності та енергозбереження». Аналізую-
чи висновки опитування, можна виділити основні 
теми, які необхідно висвітлювати в ЗМІ:

Опитування показало, що 86% респондентів ува-
жають, що варто насамперед запроваджувати 
енергозбереження на підприємствах, а не зму-
шувати заощаджувати звичайне населення. 73% 
вважають, що населення споживає лише незнач-
ну частку всіх енергоресурсів.

Люди не усвідомлюють, що житлові будинки спо-
живають дуже багато енергії, причому вкрай нее-
фективно, а також що енергоефективні заходи – в 
інтересах тих самих мешканців.

Згідно з Дорожньою картою кліматичних цілей 
України до 2030 року доступні заходи з підвищен-

1. Енергоефективність 
у секторі будівель – 
пріоритетний напрям 
державної політики.

https://energodim.org/detalna-informatsiia/
https://eefund.org.ua/misceva-vlada
https://eefund.org.ua/misceva-vlada
https://www.oporaua.org/report/zhitlo/23774-interaktivna-karta-program-pidtrimki-osbb
https://ecoaction.org.ua/wp-content/uploads/2019/11/energy-saving_2019_web-s.pdf
https://ecoaction.org.ua/wp-content/uploads/2019/11/energy-saving_2019_web-s.pdf
https://ecoaction.org.ua/wp-content/uploads/2020/02/dk-clim-ciley-full3.pdf
https://ecoaction.org.ua/wp-content/uploads/2020/02/dk-clim-ciley-full3.pdf
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ня енергоефективності мають потенціал зменши-
ти енергоспоживання в секторі будівель на 42%. 
Крім того, пріоритетність цього напряму зумовлю-
ється соціальною необхідністю через зростання 
тарифів. За оцінками експертів Мінрегіону, близь-
ко 90% усіх багатоповерхівок потребують термо-
модернізації.

Лише 29% респондентів знають про принаймні 
одну програму з впровадження енергозберігаю-
чих технологій.

Енергоефективність – дуже позитивна тема, в якій 
зацікавлені всі. Тому подавати її можна на при-
кладі успішних упроваджених проєктів за програ-
мою «Енергодім» або за місцевими програмами 
со-фінансування енергоефективних заходів, як-
от програми КМДА 70/30 для ОСББ і «Капітальні 
ремонти» для всіх житлових будинків незалежно 
від форми управління. Лідерами із впровадження 
енергоефективних проєктів є Луцьк, Львів, Мико-
лаїв.

В Україні існує чудова ініціатива – центри енерго-
ефективності, які створено в Луцьку, Миколаєві, 
Рівному. Такі центри надають безплатні консуль-
таційні послуги громадянам, починаючи від про-
цесу створення ОСББ до повної термомодерніза-
ції будинку. Таку ініціативу варто висвітлювати та 
масштабувати на всю Україну. 

84% респондентів погоджуються, що саме «цен-
тральні й місцеві органи влади повинні взяти на 
себе відповідальність за розробку і впровадження 
програм енергозбереження в домогосподарствах 
жителів». 64% жителів багатоповерхових будин-
ків не готові разом з іншими мешканцями взяти 
кредит для впровадження енергоефективних за-
ходів у своєму будинку.

Люди досі не усвідомлюють, що є власниками не 
тільки своєї квартири, а й загальних місць корис-
тування, що самі несуть відповідальність за свій 
будинок, що ніхто, крім них самих, не має піклу-
ватись про стан будинку. Необхідно надавати 
позитивні приклади об’єднань мешканців, досвід 
узяття спільного кредиту, скорочення споживан-
ня енергії.

У середньому участь у програмі «Енергодім» може 
забезпечити від 20% (пакет А) до 60% (пакет Б) 
економії на опаленні. Ця економія покриває ви-
трати на виплату кредиту. 

2. Людям не вистачає 
інформації про чинні 
програми й ініціативи

3. Люди не готові 
об’єднуватись і брати 
на себе відповідальність 
за впровадження 
енергоефективних заходів 
у своїх домівках

https://www.minregion.gov.ua/press/news/v-ukrayini-blizko-90-bagatopoverhivok-potrebuyut-termomodernizatsiyi/
https://www.minregion.gov.ua/press/news/v-ukrayini-blizko-90-bagatopoverhivok-potrebuyut-termomodernizatsiyi/
https://shkolakyjan.info/energy_efficiency/state_support/
https://eefund.org.ua/dinamika-proektiv-za-programoyu-energodim-0601http://
https://eefund.org.ua/dinamika-proektiv-za-programoyu-energodim-0601http://
https://energycenter.com.ua/
https://ecenter.mkrada.gov.ua/
https://energodim.org/detalna-informatsiia/
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2. Справедлива трансформація вугільних регіонів

Справедлива трансформація (just transi-
tion) – це модель розвитку регіону, що пе-
редбачає гідне життя та чесний заробіток 
усім працівникам та спільнотам, на яких 
уплине процес відмови від викопного па-
лива (ліквідація виробничих потужностей, 
вугледобувних підприємств тощо).

Українська вугільна галузь уже 30 років 
перебуває в стані занепаду. З 1990 року 
видобуток вугілля зменшився у 5 разів, а 
кількість шахтарів скоротилася з майже 
одного мільйона до 42 тисяч. Шахти за-
криваються, але при цьому немає програм 
підтримки людей, які втрачають роботу. 

У той самий час Україна витратила на під-
тримку вугільної галузі 751 млн. євро про-
тягом 2018-2019 років. Водночас така 
потужна державна підтримка вугільного 
сектора не була ефективною. Це підтвер-
джує рішення Рахункової палати Украї-
ни від 16 травня 2017 року, відповідно до 
якого у 2014-2016 рр. Міністерство енер-
гетики та вугільної промисловості України 
не забезпечило «законного, ефективного 
та результативного» використання коштів 
державного бюджету, передбачених на ре-
структуризацію вугільної промисловості.

«Нова енергія – нові можливості для ста-
лого розвитку Донбасу» – проєкт, який 

допомагає зацікавленим сторонам регіо-
ну розробити рекомендації та заходи для 
сталого енергетичного переходу до чистої 
енергетики та енергоефективності. Ініціа-
тива реалізується спільно з громадськими 
організаціями Germanwatch (Берлін/Бонн, 
Німеччина) та луганським обласним пра-
возахисним центром «Альтернатива» (Дон-
бас/Київ, Україна).

Окрім того, 21 травня 2019 року представ-
ники органів місцевої влади та громадян-
ського суспільства Вугледара, Добропілля, 
Мирнограда, Новогродівки, Покровська та 
Селидового уклали меморандум про парт-
нерство і створили Платформу сталого 
розвитку вугільних міст Донецької області. 
В березні 2020 року до ініціативи долучився 
Торецьк.

Зараз Платформа спільно розробляє про-
єкти на території шести міст. Один із них – 
створення великого підприємства сонячної 
енергетики. Другий – створення освітніх 
програм, за якими навчатимуть молодь 
сучасних та інноваційних професій. Тре-
тій проєкт пов’язаний із шахтною водою. 
Для більш раціонального поводження з 
нею розробляються проєкти з її очищення 
та постачання населенню, а також для ви-
робництва теплової енергії. Це може стати 
гарною темою для висвітлення у ЗМІ.

3. Відновлювана енергетика

Опитування показали, що людям не виста-
чає інформації у цій темі. Дуже важливо не 
підтримувати міфи та дезінформацію у темі 
відновлюваної енергетики. Тому розбере-
мо важливі пункти про розвиток відновлю-
ваних джерел енергії в Україні.

Міста часто більш амбіційні за країну. Щоб 
мінімізувати наслідки кліматичної кризи та 
підтримати виконання цілей Паризької уго-
ди, міста у всьому світі прагнуть перейти 
на 100% відновлюваної енергетики у за-
гальному енергопостачанні.

Житомир – перше українське місто, яке 
має план переходу на повне енергозабез-
печення з 100% відновлюваних джерел 

енергії до 2050 року. Сьогодні Житомир 
повністю перейшов на світлодіодне вулич-
не освітлення та побудував муніципальну 
сонячну електростанцію. Крім того, там 
працює перша в Україні муніципальна бу-
дівля з нульовими викидами, в якій розта-
шовано центр надання адміністративних 
послуг.

Перехід на відновлювані джерела енергії 
(ВДЕ) – це не тільки про боротьбу з кліма-
тичною кризою. Розвиток малої ВДЕ-ге-
нерації допоможе вирішити проблеми со-
ціальної справедливості та монопольності 
сектора енергетики. Підтвердженням цьо-
го є низка статистичних даних, які вказу-

https://ecoaction.org.ua/wp-content/uploads/2019/03/UA_NewEnergyDonbas.pdf
https://ecoaction.org.ua/wp-content/uploads/2019/03/UA_NewEnergyDonbas.pdf
https://justtransition.org.ua/
https://justtransition.org.ua/
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ють на те, що невеликі компанії та домо-
господарства мають неабияку кількість 
станцій із ВДЕ в Україні.

За даними Держенергоефективності, в 
країні наразі діють близько 45 тисяч до-
машніх сонячних електростанцій.

Сонячні електростанції у приватних домогосподарствах

Навіть більше, комерційні електростанції потужністю до 1 МВт – це найчисельніша група 
як за кількістю компаній, так і електростанцій: 335 компаній володіють 492 електростан-
ціями потужністю до 1 МВт.

Кому належать українські електростанції відновлювальної 
енергетики
Підготував А. Зінченко, 2020 

При підготуванні використано дані Укренерго, Держенергоефективності, Liga.net, НКРЕКП. Підготував А. Зінченко 
Дані по кожній компанії/власнику округлено до цілого МВт

Понад 300 компаній, що не 
входять в активи топ-10 
найбільших власників 

1986 МВт

Група ДТЕК (Р. Ахметов)
1050 МВт

СЕС домогосподарств 
24 тис. власників 

618 МВт

VR Capital (Р. Дейтс)
536 МВт

Vindkraft Ukraine
(К. Стурен, Й. Боден) 

335 МВт Е. Мкртчан
198 МВт

С. Хрипков
175 МВт

CNBM
301 МВт

А. Гордієнко
289 МВт

З. Козицький
172 МВт

UPD Renewables 
(В. Хмельницький) 

148 МВт

Динаміка встановлення, од.

Загальна потужність, МВт

2014                2015                2016                2017                2018                2019                2020                2021

21 244 1109 3010 7450

21968
29931

44888

2014                2015                2016                2017                2018                2019                2020                2021

1205

779

520

157
5116,72,20,1

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=282773077322782&id=100067702751056
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Держава має підтримувати розвиток малих виробників енергії з відновлюваних джерел, 
щоб зменшити вплив олігархів на галузь і скоротити викиди парникових газів. Добре 
освітлювати тему механізмів підтримки, які планує впровадити держава, наприклад: Net 
Billing (застосування взаємозаліку за відпущену і спожиту електричну енергію між по-
стачальником та споживачем у грошових одиницях) та Corporate PPA’s (прямі договори 
купівлі-продажу електричної енергії).

Цікаві посилання
 ▶ Економічні наслідки поступової відмови від вугілля в Україні до 2030 року

 ▶ Туреччина, Україна й Західні Балкани змагаються за перше місце в забрудненні пові-
тря вугільною енергетикою в Європі

 ▶ Перехід України на відновлювану енергетику до 2050 року

 ▶ Екологічні тренди в Україні: погляд громадян

 ▶ Дослідження «Україна після “зеленого” тарифу. Нові механізми розвитку відновлю-
ваної енергетики»

Контакти експертів

Справедлива трансформація, відмова від вугілля – Костянтин Криницький, 
kk@ecoact.org.ua. 

Енергетичний перехід, Зелена угода, відмова від вугілля – Олег Савицький, 
olehsavitskyi@gmail.com.

Енергоефективність, енергозбереження – Ольга Почеп,  
po@ecoaction.org.ua.

Воднева енергетика, енергоефективність – Анна Аккерман,  
aa@ecoaction.org.ua.

Відновлювані джерела енергії, енергетичний перехід – Анна Богушенко,  
ba@ecoact.org.ua.

Контакти профільних організацій
 ▶ Асоціація сонячної енергетики України – office@aseu.org.ua. 

 ▶ Українська вітроенергетична асоціація – uwea@i.ua. 

 ▶ Європейсько-українське енергетичне агентство – office@euea-energyagency.org. 

 ▶ Коаліція «Енергетичний перехід» – n.lytvyn@ecoclubrivne.org. 

https://ecoaction.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/2021_07_Economic_implications_ua-s-2.pdf
https://ecoaction.org.ua/wp-content/uploads/2021/05/Air-Pollution-EMBER-ua2.pdf
https://ecoaction.org.ua/wp-content/uploads/2021/05/Air-Pollution-EMBER-ua2.pdf
https://ua.boell.org/sites/default/files/perehid_ukraini_na_vidnovlyuvanu_energetiku_do_2050_roku.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/17805.pdf
https://ecoaction.org.ua/wp-content/uploads/2021/03/energia-vde-s.pdf
https://ecoaction.org.ua/wp-content/uploads/2021/03/energia-vde-s.pdf
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Зміна клімату – це глобальний виклик, що не лише 
впливає на природні процеси, а й породжує низку 
соціальних проблем. Зокрема, по-різному впли-
ває на жінок і чоловіків. 

2019 року Оксана Алієва, координаторка програ-
ми «Зміна клімату і енергетична політика» Фонду 
імені Гайнріха Бьолля в Україні, вийшла на кліма-
тичний марш, тримаючи у своїх руках плакат «Клі-
мату зміна – патріархату провина». 

Звичайно, активістка вда-
лася до гіперболи, щоб 
привернути увагу суспіль-
ства до проблеми. Однак 
насправді така нерівність, 
яка все ще існує в нашо-
му суспільстві, та зміна 
клімату – взаємопов’яза-
ні. І от чому. Пояснюємо 
на основі досліджень та 
практичних прикладів.

2020 року ГО «Суспіль-
ний проєкт «Еколтава» та 
аналітичний центр Cedos 
провели дослідження 
«Кліматична (не)справед-

ливість: вплив зміни клімату на вразливі соціальні 
групи в містах України». У ньому вони дійшли та-
ких висновків: 

1. Зміна клімату – це глобальний виклик, що не 
лише впливає на природні процеси, а й поро-
джує низку соціальних проблем. Ті, хто можуть 
адаптуватися, і надалі мають комфортний рі-
вень життя, а ті, хто не мають ресурсів для 
адаптації та уникнення наслідків зміни кліма-
ту, – лишаються «за бортом».

2. Автори дослідження вказують на те, що зміна 
клімату посилює соціальну нерівність між різ-
ними групами населення та найбільше впливає 
на життя вразливих груп, породжуючи кліма-
тичну несправедливість.

3. В Україні практично відсутній дискурс щодо 
кліматичної справедливості, а населення по-
гано обізнане про вплив зміни клімату на різні 
сфери життя та різні соціальні групи людей.

Кліматичний марш в Україні, 2019 року 
Фейсбук сторінка Оксани Алієвої 

https://cedos.org.ua/researches/klimatychna-nespravedlyvist-vplyv-zminy-klimatu-na-vrazlyvi-sotsialni-hrupy-v-mistakh-ukrainy/
https://cedos.org.ua/researches/klimatychna-nespravedlyvist-vplyv-zminy-klimatu-na-vrazlyvi-sotsialni-hrupy-v-mistakh-ukrainy/
https://cedos.org.ua/researches/klimatychna-nespravedlyvist-vplyv-zminy-klimatu-na-vrazlyvi-sotsialni-hrupy-v-mistakh-ukrainy/
https://www.facebook.com/oksana.aliyeva.1
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Чому жінки вразливіші до зміни клімату і мають менше 
можливостей для адаптації?

1. Жінки найбільш вразливі до перебоїв 
із водопостачанням, теплових хвиль у 
публічних просторах та стихійних лих. 

 ▶ Найчастіше саме жінки зайняті догля-
довою працею, яка неможлива без води 
(приготування їжі, прибирання тощо). 
«Можна припустити, що забезпечен-
ня якісної води буде забирати у жінок 
додаткові часові ресурси, що погли-
блюватиме нерівність між жінками та 
чоловіками» – зазначено у дослідженні 
«Кліматична (не)справедливість: вплив 
зміни клімату на вразливі соціальні гру-
пи в містах України». Це підтверджено й 
практикою. 2020 року ГО «Центр – Роз-
виток демократії» провела опитуван-
ня сільських жінок у кількох областях 
України. Було виявлено, що в низці сіл 
Чернігівської, Кіровоградської, Одесь-
кої, Вінницької областей погіршилася 
якість питної води або вода частково 
зникла. Жінки, які часто самотужки не-
суть відповідальність за побут, мають 
витрачати більше часу й ресурсів для 
забезпечення свого господарства во-
дою.

 ▶ «Можна припустити, що жінки й діти 
непропорційно страждають від тепло-
вих хвиль у публічних просторах, на-
приклад, на дитячих майданчиках без 
дерев» – застерігають у дослідженні. 
Одна з найвідоміших теплових хвиль 
була зафіксована 2003 року в Європі. 

Тоді від теплового стресу й ускладнень 
від екстремально високої температури 
на континенті загинули понад 35 тисяч 
осіб, із яких майже 15 тисяч – у Франції. 
Найбільше постраждали люди віком по-
над 75 років, особливо самотні жінки.

2. На жінках часто лежить обов’язок 
піклування про родину, і через це їм 
складніше швидко покинути домівки в 
разі повені, засухи чи урагану.

 ▶ Погодні аномалії можуть спричинити 
навантаження на сферу охорони здо-
ров’я, соціальні, комунальні та ряту-
вальні служби. Через гендерну сегре-
гацію ринку праці на нижчих ланках 
охорони здоров’я в соціальних службах 
переважно працюють жінки. Крім того, 
жінки частіше виконують неоплачувану 
роботу з догляду за іншими. Виникає 
гендерний дисбаланс часу, а він об-
межує ресурси жінок для професійної 
діяльності.

3. Жінки недостатньо представле-
ні в органах, які ухвалюють рішення, 
пов’язані зі зміною клімату, а також 
існує розрив у оплаті праці.

 ▶ Наприклад, 2019 року середня чи-
сельність жінок в офіційних органах 
UNFCCC становила 33%. Як наслідок – 
потреби жінок, які вразливіші до наслід-
ків зміни клімату, ніж чоловіки, не вра-

Що ж таке кліматична справедливість? 
Це термін, який використовують для пояс-
нення зміни клімату як етичної та політичної 
проблеми, а не просто природоохоронно-
го або фізичного характеру. Основна ідея 
кліматичної справедливості – подолати не-
рівності та нові виклики, що стаються че-
рез наслідки зміни клімату, й урівноважити 
їх. Адже ті, хто найменш відповідальні за 
зміну клімату, зазнають найважчих наслід-
ків.

Марш жінок в Україні. Співробітники Екодії. 
Джерело: Повага. Кампанія проти сексизму 

https://povaha.org.ua/zhinky-ta-zmina-klimatu-vyklyky-ta-istoriyi-borotby/
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ховують при ухваленні рішень, а отже 
вони не отримують належної підтримки 
та фінансування.

 ▶ На жаль, жінки в енергетиці заробляють 
на 18% менше та значно рідше отриму-
ють підвищення. При цьому принципи 
інклюзивності та гендерної рівності не 
увійшли до п’ятірки пріоритетних для 
більшості опитаних керівників енерге-
тичних підприємств. Такі результати 
дослідження «Гендерні аспекти зайня-
тості в енергетичному секторі України», 
що було проведене 2021 року Всеу-
країнською громадською організацією 
«Поруч» за підтримки USAID Проєкту 
енергетичної безпеки.

4. Загалом у світі жінки порівняно з чо-
ловіками мають більше обмежень щодо 
прав на землю. Зокрема, менше ніж 15% 
усіх землевласників у світі – жінки (Kaaria 
& Osorio, 2018). Право власності на землю 
дає можливість розпоряджатись та кон-
тролювати ресурси, а також упливає на 

інші сфери життєдіяльності людини, що 
безпосередньо пов’язані з безпекою.

5. Зміна клімату посилює гендерно зу-
мовлене насильство (так само як і інші 
лиха, як, наприклад, пандемія коронаві-
русу чи війна).  

 ▶ 2020 року експерти з Міжнародного 
союзу охорони природи дослідили, як 
зміна клімату посилює гендерно зумов-
лене насильство. Наприклад, в Уганді 
було виявлено, що через падіння вро-
жайності й втрату культур на продаж 
чоловіки намагалися продати врожай, 
вирощений жінками для дому. Це при-
звело до частіших випадків побиття жі-
нок чоловіками, хоча траплялися і зво-
ротні ситуації. А в Австралії 2013 року 
виявили, що в особливо засушливі роки 
чоловіки частіше вдавалися до алкого-
лю та наркотиків – частково й через фі-
нансовий тиск на них – відповідно зро-
став рівень насильства над жінками.

Водночас саме жінки є потужною силою для подолання 
кліматичних викликів. 

 ▶ У світі багато прикладів, коли саме 
жінки пропонували унікальні рішення. 
Один із всесвітньо відомих прикладів – 
проєкт Solar Sister у Африці на південь 
від Сахари, де понад 600 мільйонів лю-
дей не мають доступу до електрики. 
Організаторки пропонують business in 
a bag і працюють за принципом об’єд-
нання жінок, як у Avon. Учасниці прохо-
дять тренінги, отримують фірмову сум-
ку і продають сонячні лампи та батареї, 
які працюють на сонячній енергії. Про 
це йдеться у статті «Чому зміна клімату 
по-різному впливає на жінок і чоловіків, 
та як це змінити?» кампанії протидії сек-
сизму в медіа та політиці «Повага». 

 ▶ В Україні більшість кліматичної спіль-
ноти становлять жінки. Але така тен-
денція існує й в усьому світі: саме жін-
ки приділяють більше уваги питанням 
збереження довкілля й заощадження 

ресурсів. Про це йдеться в дослідженні 
факультету соціальних наук і соціаль-
них технологій у межах курсу «Вступ до 
гендерних студій» Національного уні-
верситету «Києво-Могилянська акаде-
мія» з теми «Гендерні аспекти екологіч-
ного активізму в Україні».

 ▶ Україна має один із багатьох позитив-
них прикладів жіночого кліматичного 
активізму – історію містечка Мерефа, 
що під Харковом. Там три жінки орга-
нізували рух спротиву газовидобувній 
компанії. Вони об’єднали мешканців та 
місцеве самоврядування громади й уже 
кілька років ведуть серйозну роботу з 
роз’яснення ризиків видобутку в регіо-
ні. І все тому, що населення могло втра-
тити воду. Більше про цю історію – в ма-
теріалі «Як три жінки організували рух 
спротиву газовидобувній компанії».

https://hmarochos.kiev.ua/2021/06/04/zhinky-v-energetyczi-zaroblyayut-na-18-menshe-ta-znachno-ridshe-otrymuyut-pidvyshhennya/
https://hmarochos.kiev.ua/2021/06/04/zhinky-v-energetyczi-zaroblyayut-na-18-menshe-ta-znachno-ridshe-otrymuyut-pidvyshhennya/
https://povaha.org.ua/chomu-zmina-klimatu-po-riznomu-vplyvaje-na-zhinok-i-cholovikiv-ta-yak-tse-zminyty/
https://povaha.org.ua/chomu-zmina-klimatu-po-riznomu-vplyvaje-na-zhinok-i-cholovikiv-ta-yak-tse-zminyty/
https://povaha.org.ua/chomu-zmina-klimatu-po-riznomu-vplyvaje-na-zhinok-i-cholovikiv-ta-yak-tse-zminyty/
http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19947
http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19947
https://cityforlife.org/%D1%8F%D0%BA-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B7-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0/
https://cityforlife.org/%D1%8F%D0%BA-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B7-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0/
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Важливою є також «Позиція екологічного руху 
України щодо гендерної рівності і клімату», яка 
була оприлюднена 2020 року та об’єднала такі ор-
ганізації, як Українська кліматична мережа, «Еко-
дія», «350.org Україна», а також активістів рухів 
Extinction Rebellion і Fridays For Future. У цьому до-
кументі йдеться про те, що частіше першими від-
чувають на собі зміну клімату саме жінки, однак 
важливо розглядати жінок не тільки як жертв клі-
матичних змін, а насамперед як рушійну силу, що 
має великий потенціал змінювати кліматичну полі-
тику на глобальному та локальному рівнях: «Нам 
потрібно більше жінок, які приймають рішення і 
впливають на формування політик. Дії, спрямова-
ні на подолання зміни клімату, мають враховува-
ти права людини та зменшувати нерівність, а не 
поглиблювати її. І найголовніше – ми повинні під-
тримувати одна одну і шукати спільне між різними 
громадськими рухами». 

До кого, серед інших, звертатися по коментарі з цієї теми? 

Оксана Алієва, координаторка програми «Зміна клімату і енергетична полі-
тика» Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні 

Катерина Левченко, урядова уповноважена  
з гендерної політики

Тамара Марценюк, викладачка Національного університету  
«Києво-Могилянська академія» 

Дзвенислава Щерба, активістка,  
Amnesty International Ukraine 

Світлана Краковська, кліматологиня, метеорологиня, завідувачка лабора-
торії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту, 
членкиня Міжурядової групи експертів зі зміни клімату від України

експертки Центру екологічних ініціатив ГО «Екодія» та ін.

Окрім того, у пригоді стане ресурс кампанії протидії сексизму в медіа та політиці «Пова-
га» – база експерток «Спитай жінку». База дозволяє шукати жінок-експерток для медіа 
й залучати фахівчинь коментувати різноманітні теми, зокрема тут є розділи «Екологія» 
та «Енергетика». 

Нам потрібно більше 
жінок, які приймають 
рішення і впливають 
на формування полі-
тик. Дії, спрямовані 
на подолання змі-
ни клімату, мають 
враховувати права 
людини та зменшу-
вати нерівність, а не 
поглиблювати її. 

https://ecoaction.org.ua/pozytsiia-eko-rukhu-shchodo-hendernoi-rivnosti.html
https://ecoaction.org.ua/pozytsiia-eko-rukhu-shchodo-hendernoi-rivnosti.html
C:\Users\User\Google Диск\job\ліза\2022\Output-20220312T133236Z-001\Output\expertky.povaha.org.ua
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Проблема сексизму в 
журналістських матеріалах 
Журналістська етика передбачає уник-
нення дискримінації та упереджень щодо 
статі. Зокрема, згідно з п. 15 Кодексу 
етики українського журналіста дискримі-
нація за ознакою статі, віку чи місця про-
живання є порушенням журналістських 
стандартів. Крім того, ЗМІ та інформацій-
ні агентства зобов’язані уникати дискри-
мінації та сексизму (про це зазначено у п. 
4 ст. 47 нового Виборчого кодексу Укра-
їни та ст. 21-1 Закону України «Про за-
безпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків»).

Водночас на практиці журналісти і редак-
ції не уникають сексизму в своїх матері-
алах. Як приклад можна навести статтю 
у виданні «Новини Закарпаття» (автор В. 
Сочка) «Закарпатські ліси отримали но-
вого красуню-керівника». Журналіст, за-
мість того щоб повідомити про призначен-
ня нової керівниці лісового господарства 
Закарпаття Вікторії Білоусової, вдався до 
сексизму та знецінення її як професіо-
налки. Адже у заголовку повідомлено, що 
очільниця є «красунею» – це оцінкова ка-
тегорія, яка не має ніякого відношення до 
того, як та чи інша людина виконуватиме 
свої обов’язки та чому це важливо знати 
читачам видання. До того ж у самій статті 
не повідомлено про досвід, освіту ново-
призначеної керівниці, що було б важли-
во. Натомість автор зайвий раз вдається 
ще й до доброзичливого сексизму («За-
карпатські ліси, матимуть керівника, на 
якого буде не лише приємно дивитись») – 
різновиду сексизму, який, так само як і 
ворожий сексизм, дискредитує жінок, але 
в більш завуальованій формі (його навіть 
можна сплутати з компліментами). Це, зо-
крема, пасажі про те, що жінки слабкіші, 
їх потрібно захищати, вони «ніжні красу-
ні», їм «треба народжувати дітей», а не пе-
рейматися кар’єрою. 
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Що ж до ворожого сексизму, то він 
проявляється у відкритій дискриміна-
ції жінок, у твердженнях, ніби вони не-
повноцінні, не такі розумні, як чоловіки, 
слабкіші за них, некомпетентні. 

У рекомендаціях Комітету міністрів Ради 
Європи щодо запобігання та боротьби 
із сексизмом наголошено, що сексизм у 
ЗМІ сприяє терпимості оточення до «по-
всякденного» сексизму, який проявля-
ється через зневажливе або тривіальне 
повідомлення про зовнішній вигляд, одяг 
і поведінку жінок, а не про збалансоване 
та інформоване обговорення їхніх погля-
дів та думок. Про це йдеться у посібни-
ку «Як наблизити свою редакцію та кон-
тент до гендерної чутливості». Він стане у 
пригоді тим, хто хоче зануритися в тему 
гендерної рівності у медіа. 

Уникайте поширення сте-
реотипів за ознакою статі 
у журналістських матеріа-
лах. Слідкуйте за тим, кого 
і як зображено у ваших 
матеріалах. Перевірте свої 
матеріали за допомогою 
«методу дзеркала». Чи од-
наково доречно певне ви-
словлювання виглядало б 
у матеріалах про жінку/про 
чоловіка? 

https://www.osce.org/files/f/documents/0/4/485153.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/0/4/485153.pdf
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ПЛУТАТИ
Євгенія Засядько, керівниця відділу клімату

Дар’я Лазарєва, фахівчиня відділу клімату, 
Центр екологічних ініціатив «Екодія»
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Перше, що видає текст, написаний журналістами, 
а не експертами, – сплутані або недоречно вико-
ристані терміни. Людина, яка знається на темі, 
зрозуміє, про що насправді йдеться. Проте таких 
меншість. Гірше, коли людина намагається розі-
братися в темі, а різні джерела використовують 
одні й ті самі слова на позначення різних явищ. 
Це лише заплутає ваших читачів. Щоб цього не 
сталося з вашою аудиторією, розберіться, в чому 
різниця між термінами та коли доречно їх вико-
ристовувати. 

стан нижнього шару атмосфери у певній місцево-
сті в конкретний час або протягом тривалого часу 
(година, доба, декада, місяць). 

характерний для визначеної території багаторіч-
ний режим погоди, зумовлений сонячною раді-
ацією, її перетворенням у діяльному шарі земної 
поверхні та пов’язаною з нею циркуляцією атмос-
фери та океанів. 

зростання середнього значення світової річної 
температури. Потепління не рівномірно поширене 
по всій планеті. Найшвидше середня річна тем-
пература зростає ближче до полюсів. Показник 
температури не охоплює проблему в цілому, тому 
світова наукова спільнота та активісти використо-
вують термін «зміна клімату».

це стрімка (помітна за час людського життя) зміна 
характеру погодних умов, які були відносно ста-
лими протягом сотень років для визначеної тери-
торії. Серед них середня річна/місячна темпера-
тура, кількість та характер опадів, підняття рівня 
світового океану. Також для зміни клімату харак-
терна поява нових або зменшення частоти харак-
терних погодних явищ. Клімат змінювався завж-
ди, проте з часів промислової революції він почав 
змінюватися в 10 разів швидше через збільшення 
парникових газів від спалювання викопного пали-
ва. Більше про зміну клімату можна дізнатися на 
сайті «Екодії» («Зміна клімату в Україні та світі»).

це баланс між викидами та поглинанням винятко-
во вуглецю (CO2).

це баланс між викидами та поглинанням усіх пар-
никових газів. До них належить не лише вуглекис-
лий газ, а і метан, оксид азоту, озон, водяна пара. 
За викиди більше відповідальна промисловість та 
енергетика, а за поглинання та утримання – при-
родні екосистеми.

Погода

Клімат

Глобальне потепління

Зміна клімату

Вуглецева нейтральність 

Кліматична нейтральність

https://ecoaction.org.ua/zmina-klimatu-ua-ta-svit.html#1
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це конференція підписантів Рамкової конвенції 
ООН із питань зміни клімату. Це найважливіша по-
дія року у кліматичній політиці. На цій конферен-
ції сторони обговорюють, як досягти поставленої 
мети – скорочення викидів парникових газів. Піс-
ля кількох конференцій було підписано Кіотський 
протокол. На відміну від самої Конвенції цей до-
кумент містив уже чіткі цілі для країн щодо змен-
шення викидів. Цей договір часто звинувачували у 
неефективності, тому на заміну було розроблено 
та підписано Паризьку угоду.

угода, за якою країни-підписанти визнали загро-
зу зміни клімату та погодилися їй протидіяти. Як 
саме протидіяти – кожна країна визначає само-
стійно. Перед її підписанням сторони угоди мали 
визначити так звані національно-визначені внески 
(НВВ, або NDC – Nationally determined contribution), 
у яких визначали, на скільки вони планують знизи-
ти викиди парникових газів. Більше про Паризьку 
угоду можна знайти на сайті «Екодії» («Політика 
vs. зміна клімату»).

це пакет системних політичних рішень для перехо-
ду європейського континенту до кліматичної ней-
тральності до 2050 року та розвитку справедли-
вого суспільства, що процвітатиме. Хоча ЄЗК – не 
закон, водночас це перший крок до закріплення 
на законодавчому рівні ефективного споживан-
ня ресурсів, озеленення інвестицій, скорочення 
викидів парникових газів та справедливої тран-
сформації для сталого розвитку й збереження до-
вкілля. Більше про ЄЗК можна дізнатися на сайті 
Представництва України при Європейському Со-
юзі (Європейський зелений курс).

послаблення зміни клімату шляхом скорочення 
антропогенних викидів парникових газів.

це зниження вразливості країн та громад до зміни 
клімату шляхом підвищення їхньої здатності збері-
гати стабільність та пристосовуватись до впливу.

Конференція сторін (COP)

Паризька угода

Європейський зелений курс 
(ЄЗК)

Пом’якшення (мітигація)

Адаптація до зміни клімату

https://ecoaction.org.ua/polityka-vs-zmina-klimatu.html
https://ecoaction.org.ua/polityka-vs-zmina-klimatu.html
https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/posolstvo/galuzeve-spivrobitnictvo/klimat-yevropejska-zelena-ugoda
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Де брати інформацію
1. Офіційні сайти та соціальні мережі 
влади

Першоджерело змін у кліматичній полі-
тиці – Кабінет Міністрів та Верховна Рада 
України. Стежте за офіційними сайтами та 
сторінками у соцмережах Міндовкілля, Мі-
нагро, Міненерго, Мінекономіки, Мінрегіо-
ну, Фонду енергоефективності, Держвода-
гентства, Держлісагентства.

На що звертати увагу? Міндовкілля що-
року публікує кадастр викидів парникових 
газів із розподілом за секторами та де-
тальним описом поточного стану довкіл-
ля. Мінагро звітується про врожайність, 
зокрема, про втрати в аграрному секторі 
через погодні умови. Оскільки найчастіше 
причиною викидів парникових газів в Укра-
їні енергетика, від рішень та дій Міненерго 
залежить, як стрімко вони скорочувати-
муться, тому варто стежити за новинами.

2. Розсилки та соціальні мережі екоор-
ганізацій

Про довкілля та його збереження найкра-
ще розповідають екологічні організації. 
Щоб бути в курсі, що відбувається з до-
вкіллям та як потрібно на це реагувати, під-
пишіться на розсилки та соцмережі еколо-
гічних організацій. Так ви будете з перших 
рук отримувати нові актуальні досліджен-

ня, запрошення на події та пресрелізи з 
них, експертні коментарі щодо державної 
кліматичної політики.

Варто стежити за інформацією, яка вихо-
дить від «Екодії», Української кліматичної 
мережі та її членів, Фонду ім. Гайнріха Бьо-
лля, бюро Київ – Україна.

На що звертати увагу? Стежте за дослі-
дженнями та новинами. У першому випад-
ку можна знайти декілька інфоприводів 
для матеріалів, у другому – експертну оцін-
ку ситуації.

3. Незалежні наукові організації, які до-
сліджують довкілля

Стежте за Всесвітньою метеорологічною 
організацією (WMO), Міжурядовою групою 
експертів із питань зміни клімату (IPCC), 
NASA, Організацією Об’єднаних Націй 
(UN), Європейською комісією (EC). Інфор-
мацію щодо України можна брати на сай-
тах Центральної геофізичної обсерваторії 
ім. Б. Срезневського, Українського гідро-
метеорологічного інституту.

На що звертати увагу? На оновлені дані 
про зростання глобальної середньої тем-
ператури, нові наслідки зміни клімату, 
можливі рішення для адаптації чи пом’як-
шення наслідків зміни клімату.

http://cgo-sreznevskyi.kyiv.ua/
http://cgo-sreznevskyi.kyiv.ua/
http://cgo-sreznevskyi.kyiv.ua/
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До кого, серед інших, звертатися по коментарі з цієї теми

Зміна клімату, кліматична політика, податки на викиди парикових 
газів, Паризька угода, Європейський зелений курс: Євгенія Засядько, 
керівниця відділу клімату, ГО «Екодія», ez@ecoaction.org.ua

Адаптація до зміни клімату, водність річок, підняття рівня моря: 
Софія Садогурська, експертка зі зміни клімату, ГО «Екодія»,  
ss@ecoaction.org.ua

Природні екосистеми, водно-болотні угіддя, адаптація екосистем до 
зміни клімату: Оксана Омельчук, фахівчиня з адаптації до зміни клімату, 
ГО «Екодія», oov@ecoaction.org.ua

Дика природа, земля, ліси, біорізноманіття, загальні теми про довкілля: 
Олексій Василюк, голова ГО «Українська природоохоронна група», 
vasyliuk@gmail.com

Кліматичні дослідження: Віра Балабух, кандидатка географічних наук, 
НАН України, balabukh_vira@ukr.net

Кліматичні дослідження: Світлана Краковська, кліматологиня, 
метеорологиня, krasvit@ua.fm 

Зміна клімату, кліматична політика, європейський зелений курс, 
енергетичний перехід: Оксана Алієва, координаторка програми «Зміна 
клімату та енергетична політика» Фонду ім. Гайнріха Бьолля, Бюро Київ – 
Україна, Aliyeva.oksana@gmail.com

Забруднення повітря, енергетика, зміна клімату, кліматична політика: 
Олег Савицький, експерт із кліматичної та енергетичної політики Української 
кліматичної мережі, olehsavitskyi@gmail.com

Збереження лісів та лісового господарства, гідроенергетика: 
Богдан Кученко, еколог, ГО «Екологія-Право-Людина»,  
b.kuchenko@epl.org.ua


