
Ukraine is already experiencing a changing climate. 

Ukraine and the rest of Europe experienced the 

hottest year on record in 2020, and each of the last 20 

years in Ukraine were warmer than the long-term 

average 1. Since 2010 Ukraine has experienced a 

range of climate-related impacts such as severe 

drought, extensive flooding, and devastating fires, 

resulting in loss of life and livelihoods, and negatively 

impacting GDP 2. 
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Climate stripes for Ukraine

Ukraine and the surrounding region have warmed 

by almost 1.5 °C over the last 30 years. The below 

climate stripes 3 show how warming is becoming 

increasingly evident.
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The number and severity of heatwaves have 

increased in Ukraine in recent decades and are 

projected to further increase in the future. In a 

4°C warmer world, heatwaves which previously 

occurred once-in-50 years may occur nearly 

every year. 
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Precipitation The frequency and intensity of 

very heavy rainfall events is 

projected to increase by 10% to 

25% by the late-21st century Extreme rainfall

Despite increasing winter precipitation, 

projections show potential for decreased 

snow cover extent and snow pack and 

reduced runoff from less available water 

during the Spring melting season in western 

mountainous regions in a warmer climate.
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Temperature

Annual mean temperatures are projected to increase by 1.2°C to 

3.0°C by mid-21st century and by 1.6°C to 3.5°C by late-21st 

century under a moderate greenhouse gas concentration 

scenario (RCP4.5), compared to the late-20th century.

Annual mean temperatures are projected to increase by 1.7°C to 

4.1°C by mid-21st century and by 3.4°C to 6.2°C by late-21st 

century under a high greenhouse gas concentration scenario 

(RCP8.5), compared to the late-20th century.
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There is potential for large decreases in 

summer rainfall, especially for southern 

and south-eastern Ukraine, by the late-

21st century. There is potential for an 

increase in winter rainfall, especially 

across northern Ukraine.

Україна вже відчуває на собі зміну клімату. За останнє 

двадцятиліття кожен рік в Україні був теплішим, ніж 

середньостатистичні показники за довготривалий 

період, і 2020 рік став найспекотнішим роком у Європі та 

Україні, перевищивши середній показник на 2,8°C1. З 

2010 року Україна пережила низку повʼязаних зі зміною 

клімату наслідків, як-от сильна посуха, великі повені та 

руйнівні пожежі, що призвели до загибелі людей, втрати 

засобів до існування та спричинили негативний вплив на 

ВВП2.

ВПЛИВ ЗМІНИ КЛІМАТУ В УКРАЇНІ

Клімат смугами для україни
Зміна клімату призвела до низки змін, що спостерігаються в 
Центрально-Східній Європі, включаючи Україну, де річна 
температура повітря за останні 30 років зросла майже на 
1,5°C зі зростанням темпів потепління за останнє десятиліття. 
Наведені нижче кліматичні смугами показують, як потепління 
стає все більш очевидним3.

За сценарієм помірної концентрації парникових 
газів (RCP4.5) очікується, що порівняно з 
показниками станом на кінець ХХ століття 
середньорічні температури можуть зрости на 
1,2°C — 3,0°C до середини та на 1,6°C — 3,5°C 
до кінця ХХІ століття.

За сценарієм високої концентрації парникових 
газів (RCP8.5), якщо порівнювати з показниками 
станом на кінець ХХ століття, можливе 
зростання середньорічних температур на 1,7°C 
— 4,1°C до середини та на 3,4°C — 6,2°C до 
кінця ХХІ століття.

Є ймовірність збільшення дощів узимку, особливо на 
півночі України. Незважаючи на збільшення опадів узимку, 
проєкції вказують на ймовірність зменшення поширення та 
висоти снігового покриву в умовах теплішого клімату, що в 
західних гірських регіонах, через зменшення талої води 
відповідно зменшуватиметься весняний стік.

Прогнозується, що частота та інтенсивність 
дуже сильних опадів зросте на 10% — 25% до 
кінця ХХІ століття.

Незважаючи на збільшення опадів узимку, проєкції 
вказують на ймовірність зменшення поширення та 
висоти снігового покриву в умовах теплішого клімату, 
що в західних гірських регіонах, через зменшення 
талої води відповідно зменшуватиметься весняний 
стік.

За останні десятиліття в Україні збільшилася кількість та 
інтенсивність періодів спеки, і, за прогнозами, у 
майбутньому відбудеться подальше зростання. Якщо 
глобальна температура підвищиться на 4°C порівняно з 
доіндустріальними рівнями, екстремальні періоди спеки, 
які раніше спостерігалися раз на 50 років, можуть 
виникати майже щороку.
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