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МОЖЛИВИЙ ВПЛИВ ЗМІН ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ  

НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ 

 
Мета. Оцінка очікуваних просторово-часових екстремальних проявів температурного режиму в 

теплий період та соціально-економічних ризиків від них в Україні. Методи. Оцінка можливих змін ре-
жиму екстремальної температури та їх соціально-економічних наслідків у різних регіонах України ґрун-
тується на двох траєкторіях зміни концентрації викидів: RCP4.5 – середнього і RCP8.5 – високого рівнів 
викидів парникових газів. Вивчення часових змін кількості жарких днів в окремі місяці (квітень-
жовтень), суми таких днів за ці місяці і за літній сезон з 2011 по 2050 рік проводилось для чотирьох 
станцій у різних регіонах України. Аналіз просторового розподілу жарких днів і днів з високою темпера-
турою виконано на основі даних 27 станцій країни. Жарким вважається день, коли максимальна темпера-
тура повітря перевищує 25 ºС, днем з високою температурою – коли вона перевищує 30 ºС. Під соціаль-
ним ризиком розуміють ймовірність попадання населення певної території в зону з небезпечним або 
аномальним явищем в середньому за рік. Економічний ризик – це сукупні збитки від небезпечного явища 
на даній території. Він залежить від соціального ризику і суми часток валового внутрішнього продукту, 
які припадають на одного мешканця країни, за період, що дорівнює середній тривалості цього явища. 
Для розрахунку економічного ризику використано відомості прес-служби Державної служби статистики 
за даними «Інтерфакс-Україна». Результати. Надано динаміку можливої річної кількості жарких днів у 
деяких містах країни за період 2011-2050 рр., особливості просторового розподілу середньої за рік кіль-
кості жарких днів і тривалості періодів з високою температурою, а також оцінку можливих соціально-
економічних наслідків кліматичного температурного ризику, зумовлених екстремальними проявами 
температурного режиму для всіх областей країни. Висновки. Кількість жарких днів і днів з високою 
температурою переважно зростатиме за обома сценаріями. Тому всі області країни в тій або іншій мірі 
будуть соціально і економічно уразливими при формуванні періодів високих температур. Найбільших 
економічних збитків від максимальних температур вище 30 ºС можуть зазнати Донецька та Дніпропет-
ровська області. Максимальні значення економічних ризиків в цих областях при формуванні додатних 
екстремальних температурних періодів зумовлені найвищою щільністю населення в порівнянні з іншими 
регіонами України. 

Ключові слова: сценарії змін клімату, максимальна температура повітря, жаркі дні, дні з високою 
температурою, соціально-економічний ризик. 
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POSSIBLE INFLUENCE OF THERMAL REGIME CHANGE ON SOCIAL-ECONOMIC CON-

DITIONS IN UKRAINIAN REGIONS 
Purposes. Assessment of the expected spatiotemporal extreme manifestations of the thermal regime dur-

ing the warm period and socio-economic risks from them in Ukraine. Methods. The assessment of possible 
changes in the regime of extreme temperature characteristics and their socio-economic consequences in different 
regions of Ukraine is based on two trajectories (RCP4.5 and RCP8.5). Studies of time changes of hot days in 
certain months (April-October), the sum of such days for these months and for the summer season from 2011 to 
2050 were carried out for four stations in different regions of Ukraine, and research of spatial distribution of hot 
days and days with high temperature was made based on data from twenty-seven stations in the country. A hot 
day is the one when the maximum temperature exceeds 25 ºC, the day with a high temperature – when it exceeds 
30 ºC. Social risk is a possibility of the population of a certain territory to be influenced by a dangerous or ab-
normal phenomenon in average throughout the year. Economic risk is the cumulative damage from a dangerous 
phenomenon in a given territory. It depends on social risk and the sum of the shares of gross domestic product 
per inhabitant for a period equal to the average duration of the phenomenon. For evaluation of economic risk, 
statements of the press service of the State statistics service according to data of "Interfax-Ukraine" were used. 
Results. There were given the dynamics of possible annual quantity of hot summer days in some cities of the coun-
try, features of the spatial distribution of the average number of hot days per year and the duration of periods with 
high temperature, as well as an assessment of the possible socio-economic consequences of climate temperature 
risk due to extreme manifestations of the thermal regime (maximum daily temperature above 30 ºC) for all regions 
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of the country. Conclusions. The number of hot days and days with high temperatures will mainly increase in both 
scenarios. Therefore, all regions of the country will be more or less socially and economically vulnerable to the 
formation of periods of high temperatures. The largest economic losses from the maximum temperatures above 30 
ºC can incur Donetsk and Dnipropetrovsk regions. The maximum values of economic risks in these areas in the 
formation of positive extreme temperature periods are due to the highest population density compared to other 
regions of Ukraine 

Keywords: climate change scenarios, maximum air temperature, hot days, high-temperature days, social 
and economic risk 
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 Одесский государственный экологический университет 
 ВОЗМОЖНОЕ ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА НА СОЦИ-
АЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ В РЕГИОНАХ УКРАИНЫ 

Цель. Оценка ожидаемых пространственно-временных экстремальных проявлений температурно-
го режима в тѐплый период и социально-экономических рисков от них в Украине. Методы. Оценка воз-
можных изменений режима экстремальной температуры и их социально-экономических последствий в 
разных регионах Украины базируется на двух траекториях изменений концентрации выбросов: RCP4.5 – 
среднего и RCP8.5 –высокого уровней выбросов парниковых газов. Изучение временных изменений 
количества жарких дней в отдельные месяцы (апрель-октябрь), суммы таких дней для этих месяцев и 
летнего сезона с 2011 по 2050 год проводилось для четырех станций в разных регионах Украины. Анализ  
пространственного распределения жарких дней и дней с высокой температурой выполнен на основе 
данных 27 станций страны. Жарким считается день, когда максимальная температура воздуха превышает 
25 ºC, а днѐм с высокой температурой – когда максимальная температура превышает 30 ºC. Под социаль-
ным риском понимают вероятность попадания населения определѐнной территории в зону с опасным 
или аномальным явлением в среднем за год. Экономический риск – это совокупный ущерб от опасного 
явления на данной территории. Он зависит от социального риска и суммы долей валового внутреннего 
продукта на одного жителя страны в течение периода, равного средней продолжительности явления. Для 
оценки экономического риска использовалась информация пресс-службы Государственной службы ста-
тистики по данным «Интерфакс-Украина». Результаты. Приведены  динамика возможного годового 
количества жарких дней в некоторых городах страны за период 2011-2050 гг., особенности простран-
ственного распределения среднего количества жарких дней в году и продолжительности периодов с вы-
сокой температурой, а также дана оценка возможных социально-экономических последствий климатиче-
ского температурного риска, обусловленного экстремальными проявлениями температурного режима 
для всех областей страны. Выводы. Согласно обоих сценариев ожидается в основном увеличение коли-
чества жарких дней и дней с высокой температурой. Поэтому все области страны в той или иной мере 
будут социально и экономически уязвимыми при формировании периодов высоких температур. Самых 
больших экономических убытков от максимальных температур выше 30 ºС можно ожидать в Донецкой и 
Днепропетровской областях. Максимальные значения экономических рисков в этих областях при фор-
мировании положительных экстремальных температурных периодов обусловлены самой высокой плот-
ностью населения по сравнению с другими регионами Украины. 

Ключевые слова: сценарии изменения климата, максимальная температура воздуха, жаркие дни, 
дни с высокой температурой, социально-экономический риск 

Вступ 
 
Проблема змін клімату та їх наслідків у 

ХХІ столітті є надзвичайно актуальною. Клі-
мат на нашій планеті змінюється і змінюється 
достатньо швидко. В останній (П’ятій) оціно-
чній доповіді Міжурядової групи експертів з 
питань змін клімату підкреслюється, що над-
звичайно ймовірно (з ймовірністю 95-100%) 
основною причиною потепління, яке спосте-
рігається з середини минулого сторіччя, став 
антропогенний вплив на кліматичну систему. 
Так, глобально усереднені дані про темпера-
туру поверхні суші та океану, визначені на 
основі лінійного тренду, свідчать  про потеп-

ління на 0,85 
о
С (0,65-1,06 

о
С) за період 1880-

2012 рр. Зростання температури відбувається 
нерівномірно по поверхні Землі [1].  Експерти 
Всесвітньої організації охорони здоров’я  

протягом низки років підкреслювали, що 
ризики для здоров’я, зумовлені кліматичними 
змінами, є значними і поширеними у всьому 
світі. Вони вважають, що 80% захворювань, 
які відбуваються наразі, мають природне 
походження внаслідок змін навколишнього 
середовища. У майбутньому у всьому світі 
смертність через літню жару буде зростати. 
За сучасними розрахунками медиків з Бри-
танського міністерства охорони здоров’я і 
дослідницьких інститутів, до 2020 року смер-
тність підвищиться на 66 %, а до 2050 року – 
на 257 %. Глобальне потепління клімату дає 
помітний негативний внесок у зміни здоров’я 
населення, хоча поки оцінка потенційного 
впливу змін клімату на здоров’я містить в 
собі велику ступінь невизначеності [2]. 
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Метою даної роботи є оцінка очікува-
них просторово-часових екстремальних про-
явів температурного режиму та соціально-

економічних ризиків від них в Україні.  
Аналіз останніх досліджень і публі-

кації. Глобальні зміни клімату відобража-
ються і в Україні. Якщо за період 1960-
2010  рр. швидкість зміни середньої, мініма-
льної та максимальної температури повітря 
за рік становила приблизно 0,3 °С/10 років, 
то протягом 1981-2010 рр. – вже 0,5 °С/10 
років [3]. При цьому середня річна темпера-
тура повітря відносно кліматичної  норми 
стала вищою на 0,8 °С з 1991 по 2014 рр. [4, 
5]. Найбільше зростання максимальної тем-
ператури повітря за цей період спостеріга-
лось влітку (1,5 °С) з максимумом (1,8 °С) у 
липні, а мінімальної – взимку (1,2 °С) з мак-
симумом (2,3 °С) у січні [4, 6]. 

Зростання максимальної температури 
зумовило збільшення кількості спекотних 
днів, коли максимальна температура повіт-
ря перевищувала 25 та 30 °С [3, 4, 7, 8, 9, 10].   

В Україні влітку і навіть у перехідні 
сезони часто формуються умови для підви-
щення температури до таких значень. Ви-
сока температура може встановитись під 
час надходження сухого континентального 
повітря помірних широт або тропічного 
повітря з Нижнього Поволжя і Середньої 
Азії. Істотне підвищення температури може 
відбутись і у малорухомих термічних де-
пресіях, які виникають внаслідок інтенсив-
ного нагрівання повітря, а також у відрогах 
і часткових антициклонах Азорського мак-
симуму, які поширюються на територію 
нашої країни із заходу [11]. 

Сучасне потепління клімату супрово-
джується зростанням повторюваності небе-
зпечних гідрометеорологічних явищ (НЯ), а 
це призводить до соціального і економічно-
го збитків у різних регіонах країни. Так, 
підвищення тривалості періодів з високими 
або низькими температурами впливає як 
безпосередньо на стан здоров’я людей, так і 
опосередковано через якість води, продук-

тів харчування, стану забруднення повітря. 
Крім того, екстремальні значення темпера-
тури впливають на стійкість і міцність бу-
дівельних конструкцій, робочі характерис-
тики техніки, багато в чому визначають 
пожежонебезпечність, рівень забруднення 
тощо. Тому удосконалення управління клі-
матичною інформацією,  системний аналіз 
характеристик НЯ вкрай актуальні і є осно-
вою соціально орієнтованих систем попе-
редження в рамках організації робіт по 
зниженню передбачуваних або таких, що 
відбулися, збитків, пов’язаних з кліматич-
ними ризиками [12].     

Низка дослідників під гідрометеоро-
логічними ризиками розуміють статистичні 
ймовірності настання тих або інших анома-
льних або небезпечних явищ погоди   [13, 
14]. Найчастіше використовують непрямі 
методи для розрахунку соціально-економіч-
них складових ризиків, тому що існує про-
блема відсутності достовірної і доступної 
інформації по економічних збитках від НЯ, 
по кількості загиблих і постраждалих лю-
дей в результаті прояви окремих небезпеч-
них явищ [12]. 

Авторами робіт  [14, 15] запропоно-
вано співвідносити економічні втрати з 
чисельністю населення, що дозволяє оціни-
ти уразливість на основі даних про ВВП на 
одного мешканця. При цьому вважається, 
що збитки, створені відповідним НЯ, ком-
пенсуються за рахунок ВВП у переліку на 
населення,  яке потрапило в зону дії НЯ. 
Безпосередньо до небезпечних явищ відно-
сять і сильну жару, і сильний мороз, періо-
ди з аномально холодною/жаркою погодою. 
Так високими вважаються максимальні за 
добу температури повітря зі значеннями  ≥ 
30 ºС будь-якої тривалості. Аномально жа-
рка погода характеризується максимальною 
температурою ≥ 30 ºС протягом 5 діб і бі-
льше. Сильна жара має ознаки: значення 
максимальної температури досягають 35 ºС 
і вище протягом 3 діб і більше [12]. 

 

Матеріали та методи дослідження 

Для оцінки можливих змін режиму 

екстремальної температури та їх соціально-

економічних наслідків у різних регіонах 

України було використано дві  траєкторії: 

RCP4.5 i RCP8.5 – траєкторії зміни концен-

трації викидів (відповідно для середнього 

та високого рівнів викидів парникових га-

зів).  Згідно них прогнозується стале зрос-

тання радіаційного форсингу протягом 

XXI-го сторіччя зі значеннями у 2100 році 

біля 4,5 та 8,5 Вт·м
–2

 відповідно і в подаль-

шому стабілізацію цих значень [16]. 

Для прогнозування наслідків змін 

клімату в якості базових періодів  фахівці 

по змінах клімату часто вибирають періоди 

від теперішнього часу до 2050 року і до 

2100 року.  
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Дослідження часових змін кількості 

жарких днів в окремі місяці (квітень-

жовтень), суми таких днів за всі вказані мі-

сяці і за літній сезон за період з 2011 по 2050 

роки проводилось для чотирьох станцій у 

різних регіонах України (Семенівка – Черні-

гівська область,  Ужгород – Закапатська 

область,  Ізмаїл – Одеська область,  Біло-

водськ  – Луганська область),   а їх просто-

ровий розподіл – по даних двадцяти семи 

станцій країни (див. нижче схеми) за двома 

вказаними сценаріями. Жарким вважається 

день, коли максимальна температура повітря 

досягає 25 ºС і вище. 

Визначення можливих соціальних і 

економічних ризиків, зумовлених екстре-

мальними проявами температурного режи-

му (максимальною добовою температурою 

вище 30 ºС), проведено для території краї-

ни, використовуючи методику, запропоно-

вану в роботах [14, 15].   Згідно цієї мето-

дики під соціальним ризиком розуміють 

ймовірність попадання населення певної 

території в зону з небезпечним або анома-

льним явищем в середньому за рік. Розра-

хунки виконувались за формулою: 

  
   / /соц i i cpR n N s S t m k     ,       (1)   

де ni –  кількість випадків з і-м небез-

печним явищем на досліджуваній території 

за весь період спостереження; N  – загальна 

кількість спостережень; si  – середня площа, 

яка охоплюється і-м небезпечним явищем;  

S – площа всієї території;  tcp – середня три-

валість НЯ; k – коефіцієнт агресивності НЯ; 

 т – кількість мешканців на досліджуваній 

території.  

У [14, 15] економічним ризиком про-

понують називати сукупні збитки від НЯ на 

даній території та визначати його як:  

               ек соцR А R  ,           (2) 

де А – сума часток ВВП, які припа-

дають на одного мешканця країни, за пері-

од, який дорівнює середній тривалості НЯ.  

Для розрахунку економічних ризиків  

використано відомості прес-служби Держа-

вної  служби статистики за даними «Інтер-

факс-Україна».  

Результати дослідження 

Згідно проведених  розрахунків жаркі 

дні на півночі, заході і сході країни за обо-

ма сценаріями очікуються щорічно з травня 

по вересень, але в окремі роки вони можуть 

спостерігатись у квітні та жовтні; на півдні 

– щорічно з квітня по жовтень (табл. 1). 

Найбільша повторюваність їх припа-

дає на липень-серпень: у Семенівці (Північ-

ний регіон ) – 9 жарких днів, Ужгороді (За-

хідний регіон) – 10-13, Біловодську (Східний 

регіон) – 21-22, Ізмаїлі (Південний регіон ) – 

26-28 днів в середньому на місяць.   

Слід зазначити, що в окремі роки в 

Ізмаїлі та Біловодську кількість днів з мак-

симальною температурою вище 25 ºС у 

липні і серпні може спостерігатись навіть 

впродовж всього місяця, у Семенівці і Уж-

городі – 25-27 днів. 

Отже, жаркі дні на більшій частині те-

риторії країни будуть спостерігатись з квітня 

по жовтень (винятком є північні регіони). 

Абсолютний максимум сумарної тривалості 

періодів  з  максимальною  температурою 

вище 25 ºС за двома сценаріями очікується у 

липні на ст. Клепініне (Крим) і становитиме 

1113 (RCP4.5) та 1124 (RCP8.5) дні, за літній 

сезон – також на цій станції (2769 і 2797 днів 

відповідно), а за весь рік – на ст. Ізмаїл (3401 

і 3569 днів); абсолютний мінімум і за сезон, і 

за рік  – у Передкарпатті (Коломия, 683 і 785 

днів за  RCP4.5 та 779 і 938 днів за RCP8.5 

відповідно). 

Найчастіше жаркі дні можливі на 

станціях Клепініне та Ізмаїл (майже 90% 

днів  від загальної тривалості місяця); на 

станціях Пришиб, Красноармійськ, Нова 

Каховка – більше 80%. Зовсім рідко (з по-

вторюваністю приблизно 8%) таке явище 

очікується у серпні у Закарпатті (Ужгород).  

На рис. 1 представлено часову зміну 

річної кількості таких днів за двома сцена-

ріями протягом досліджуваного періоду. 

Визначений лінійний тренд, який характе-

ризує динаміку кількості жарких днів, най-

частіше показує їх зростання. 
 На рис. 2  представлено розподіл се-

редньої за рік кількості днів з середнім мак-
симумом температури повітря вище 25 ºС 
по всій території країни за двома сценарія-
ми. Особливістю розподілу цього параметра 
є збільшення його у напрямі з заходу, півні-
чного заходу, півночі на  південь і південний 
схід. Це зумовлено факторами, які вплива-
ють на формування такої температури – 
складовими теплового балансу, синоптичних 
процесів, підстильної поверхні тощо. 
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Таблиця 1  
Кількість жарких днів за двома сценаріями (2011-2050 рр.)  

 
 

Сценарій 
Кількість 

днів 

Місяць Сума, 

  рік 

Сума, 

 літо IV V VI VII VIII IX X 

 
 
 
 

RCP4.5 

Семенівка (Північний регіон ) 

Сума - 36 128 369 363 72 - 968 860 

Середнє - 0,9 3,2 9,2 9,1 1,8 - 24,2 21,5 

Ужгород (Західний регіон) 

Сума 11 35 145 442 100 69 1 1103 987 

Середнє 0,3 0,9 3,6 11,1 10,0 1,7 0,03 27,6 24,7 

Ізмаїл (Південний регіон ) 

Сума 49 178 581 1097 1041 412 43 3401 2719 

Середнє 1,2 4,5 14,5 27,4 26,0 10,3 1,1 85,0 68,0 

Біловодськ (Східний регіон) 

Сума 8 124 408 877 836 204 9 2466 2121 

Середнє 0,2 3,1 10,2 21,9 20,9 5,1 0,2 61,5 53,0 

 
 
 
 
 

RCP8.5 

Семенівка (Північний регіон ) 

Сума 8 41 101 352 344 82 - 928 797 

Середнє 0,2 1,0 2,5 8,8 8,6 2,1 - 24,6 19,9 

Ужгород (Західний регіон) 

Сума 14 54 157 534 396 138 - 1293 1087 

Середнє 0,4 1,4 3,9 13,4 9,9 3,5 - 32,3 27,2 

Ізмаїл (Південний регіон ) 

Сума 45 195 620 1110 1049 496 54 3569 2779 

Середнє 1,1 4,9 15,5 27,8 26,2 12,4 1,4 89,2 69,5 

Біловодськ (Східний регіон) 

Сума 28 123 382 843 827 229 5 2437 2052 

Середнє 0,7 3,1 9,6 21,1 20,7 5,7 0,1 60,9 51,3 

    
Семенівка                                                                Ужгород

            
Біловодськ                                                                      Ізмаїл 

 
Рис. 1 – Динаміка річної кількості жарких днів за період 2011-2050 рр. 
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а) RCP4.5                 

 

 
б) RCP8.5 

 1 – Семенівка, 6 – Глухів, 7 – Ковель, 11 – Коростень, 12 – Нежин, 19 – Рівне, 23 – Фастів,  
27 – Стрий, 29 – Тернопіль, 30 – Хмельницький, 34 – Черкаси, 35 – Веселий Поділ,  40 – Вінниця, 

45 – Ужгород, 47 – Коломия, 49 – Чернівці, 52 – Бобринець,  55 – Вознесенськ, 57 – Пришиб, 
63 – Красноармійськ, 64 – Одеса, 66 – Нова Каховка,  67 – Ізмаїл, 72 – Клепініне, 73 – Харків,   

79 – Біловодськ, 80 – Кайдаки 
 

Рис. 2 – Просторовий розподіл середньої за рік кількості жарких днів за двома сценаріями 
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Для визначення температурного ризи-
ку в різних областях країни, зумовленого 
максимальною добовою температурою вище 
30 ºС виявлено необхідні характеристики 
цього небезпечного явища: кількість випад-
ків за весь досліджуваний період, середню 
тривалість НЯ. 

Отже, за обома сценаріями максима-
льна за добу температура повітря ≥ 30 ºС 
буде спостерігатись з травня по вересень (у 
травні лише на 30% від всіх станцій загальна 
тривалість їх від 2 до 15 днів за 40 років). За 
траєкторію RCP 4.5 найбільша кількість 
періодів з високою температурою (144 дні) 
на території країни за досліджуваний інтер-
вал очікується у липні на ст. Клепініне, при 
цьому загальна тривалість становитиме 530 
днів. За траєкторією RCP 8.5 найбільша кі-
лькість періодів з високою температурою 
(155 днів) можлива  у серпні в Ізмаїлі при 
загальній тривалості їх 502 дні. 

За сценарієм RCP4.5 максимальна 
безперервна тривалість таких періодів на 
різних станціях становитиме від 2 (Коломия)  
до 26 (Клепініне) днів у липні і 5 (Ковель) - 
20 (Нова Каховка) днів у серпні. Цікаво, що 
загальна тривалість таких періодів у липні 
вища, ніж у серпні у Передкарпатті, Закар-
патті, на східних і південних районах країни, 
на решті території навпаки.  

Суми загальної тривалості періодів з 
високою температурою за рік суттєво зрос-
тають з південного заходу і заходу (42 дні, 
Тернопіль) на південний схід (1175днів, 
Красноармійськ) і південь (1179 днів, Клепі-
ніне) (рис. 3а). 

Повторюваність днів з високою тем-
пературою по території України за 40-річний 
досліджуваний період у липні-серпні буде 
коливатись від 1,6 (Тернопіль) до 42,7% 
(Клепініне), у перехідні сезони від 0,0 до 
8,9% (Клепініне).   

За сценарієм RCP8.5 максимальна 
безперервна тривалість таких періодів коли-
ватиметься від 5 (Ковель, Ужгород, Коло-
мия) до 18 (Нова Каховка, Ізмаїл, Клепініне) 
днів у липні і 6 (Ніжин) – 26 (Нова Красноа-
рмійськ) днів у серпні 

Суми загальної тривалості періодів з 
високою температурою за рік також, як і за 
першим сценарієм, суттєво зростають з пів-
денного заходу і заходу (120 днів, Тернопіль) 
на південний схід (1151 день, Красноармійськ) 
і південь (1173 дні, Клепініне) (рис. 3б).   

Повторюваність днів з високою тем-
пературою у липні-серпні буде коливатись 

від 3,5 (Коломия) до 40,5% (Ізмаїл), у пере-
хідні сезони – від 0,0 до 6,4% (Ізмаїл).  

На основі здобутих даних по повто-
рюваності високої температури, використо-
вуючи викладену методику, проведено роз-
рахунки можливих соціально-економічних 
ризиків для всієї території країни стосовно 
цієї температури.  

Розрахунки соціальних ризиків пока-
зали, що найбільший ризик для досліджува-
ної  території  являють  собою  періоди ви-
сокої температури у Донецькій і Дніпропет-
ровській областях (відповідно 62,9 і 48,6 тис. 
чоловік за сценарієм RCP4.5 та 61,4 тис. і 
49,3 тис. чоловік за сценарієм RCP8.5), що 
зумовлено, окрім географічного положення 
їх, у більшій мірі, чисельністю населення 
(табл. 2). 

Аналіз розрахунків показав, що всі об-
ласті країни у тій або іншій мірі будуть 
економічно уразливими при формуванні 
періодів високої температури. Найбільших 
економічних збитків  можуть зазнати Доне-
цька та Дніпропетровська області від мак-
симальних температур вище 30 ºС відпові-
дно 7,25 і  5,61 млн. грн. за сценарієм RCP 
4.5 та 7,08 і 5,69 млн. грн. за сценарієм 
RCP8.5. Максимальні значення економічних 
ризиків у цих областях при формуванні 
додатних екстремальних температурних 
періодів зумовлені найбільшою щільністю 
населення на фоні решти областей України.  

Порівнюючи соціальні та економічні 
ризики, можливі при формуванні періодів з 
максимальною добовою температурою  
повітря вище 30 ºС, які визначено за двома 
сценаріями, можна зробити висновок, що за 
сценарієм RCP8.5 («найгіршим») такі ризи-
ки більші на переважній частині країни за 
винятком Запорізької, Донецької, Лугансь-
кої, Херсонської та Черкаської областей. А 
от у західному регіоні країни (Закарпатська, 
Львівська, Чернівецька, Волинська, Рівнен-
ська області), ризики за цим сценарієм пе-
ревершать результати розрахунків за сцена-
рієм RCP 4.5 дуже суттєво: в 2-3 рази, що 
зумовлено збільшенням саме тут загальної 
тривалості періодів з високою температу-
рою (від 48 до 93 днів за літо) і максималь-
ної безперервної тривалості їх. 

Слід зазначити, що різний рівень еко-
номічного розвитку тої або іншої області 
суттєво впливає на ступінь уразливості тери-
торії. На жаль, застосований  метод не до-
зволяє враховувати дані властивості регіону. 
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а) RCP4.5                

 
                   

                б) RCP8.5 
 

1 – Семенівка, 6 – Глухів, 7 – Ковель, 11 – Коростень, 12 – Нежин, 19 – Рівне, 23 – Фастів, 27 – Стрий, 

29 – Тернопіль, 30 – Хмельницький, 34 – Черкаси, 35 – Веселий Поділ,  40 – Вінниця,  45 – Ужгород,  

47 – Коломия, 49 – Чернівці, 52 – Бобринець, 55 – Вознесенськ, 57 – Пришиб, 63 – Красноармійськ, 

64 – Одеса, 66 – Нова Каховка, 67 – Ізмаїл, 72 – Клепініне, 73 – Харків,  79 – Біловодськ, 80 – Кайдаки 

 
Рис. 3 – Просторовий розподіл тривалості періодів (дні) з високою температурою 

за рік (2011-2050 рр.)  
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Використаний у роботі підхід віднос-

но простий і дозволяє здобути прийнятні 

результати для врахування їх при плану-

ванні адаптаційних заходів в різних секто-

рах економіки, медицині зокрема.  

 Таблиця 2  

Соціальні та економічні ризики, можливі при формуванні екстремальних 
температурних періодів з максимальною добовою температурою ≥ 30ºС 

 

Область 
Населення, 

тис. чол. 

RCP4.5 RCP8.5 

Соціальний 

ризик,  

тис. чол. 

Економічний 

ризик,  

млн. гр. 

Соціальний 

ризик,  

тис. чол.   

Економічний 

ризик,  

млн. гр. 

Чернігівська 1045,0 7,0 0,80 10,0 1,15 

Сумська 1113,3 5,3 0,61 7,0 0,80 

Волинська 1042,7 2,0 0,23 4,5 0,52 

Житомирська 1247,5 5,4 0,62 8,3 0,95 

Рівненська 1161,8 2,9 0,33 6,0 0,69 

Київська 4638,8 23,4 2,70 36,4 4,20 

Львівська 2534,2 5,8 0,67 11,7 1,35 

Тернопільська 1065,7 0,9 0,11 3,0 0,35 

Хмельницька 1294,4 3,4 0,39 4,5 0,52 

Черкаська 1259,2 9,2 1,06 9,2 1,06 

Полтавська 1438,9 16,3 1,88 17,3 1,99 

Вінницька 1602,2 6,8 0,78 10,4 1,19 

Закарпатська 1259,2 2,0 0,23 4,5 0,52 

Івано-Франківська 1382,3 1,3 0,15 3,2 0,37 

Чернівецька 909,9 0,9 0,11 2,0 0,23 

Кіровоградська 973,1 9,1 1,05 10,6 1,23 

Миколаївська 1158,2 12,4 1,43 12,8 1,48 

Запорізька 1753,6 25,2 2,90 24,7 2,84 

Донецька 4265,1 62,9 7,25 61,4 7,08 

Одеська 2390,3 38,6 4,40 39,0 4,49 

Херсонська 1062,4 17,0 1,96 16,3 1,88 

АР Крим 1957,8 28,8 3,32 28,6 3,30 

Харківська 2718,6 34,2 3,95 37,5 4,32 

Луганська 2205,4 27,1 3,13 25,9 2,98 

Дніпропетровська 3254,9 48,6 5,61 49,3 5,69 

 

Висновки 

На основі аналізу результатів розрахун-

ків за кліматичними сценаріями (RCP4.5 i 

RCP8.5) деяких показників режиму екстрема-

льної температури в Україні в періоди з 2011 

по 2050 рр. можна вважати, що за обома сце-

наріями кількість жарких днів і днів з висо-

кою температурою переважно буде зростати. 

Тому всі області країни в тій або іншій мірі 

будуть соціально і економічно уразливими 

при формуванні періодів високих температур. 

Найбільших економічних збитків від макси-

мальних температур вище 30 ºС можуть за-

знати Донецька та Дніпропетровська  області. 

За сценарієм RCP8.5 такі ризики більші на 

переважній частині країни, ніж за сценарієм 

RCP4.5). 

Прогностична оцінка кількості днів з 

екстремальними температурами може бути 

дуже корисною при розробці профілактичних 

заходів, спрямованих на мінімізацію впливів 

факторів ризику для здоров’я та смертності 

населення України. 
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