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ВСТУП 
 
Погодно-кліматичні умови належать до природних ресурсів і 

значною мірою впливають на життя і добробут людини. Так було 
протягом всього історичного розвитку людства. В стародавні часи погода 
та клімат становили пряму загрозу життю та здоров’ю (переохолодження, 
перегрів – та можлива смерть від цього). До середини ХХ століття, 
завдяки досягненням науково-технічного прогресу, дещо послабився 
прямий вплив погодно-кліматичних чинників на людину, а використання 
прогнозів погоди та зростання їхньої справджуваності дало змогу дещо 
мінімізувати збитки від прояву несприятливих погодних явищ в 
економічній системі. Проте, в останні кілька десятиліть внаслідок 
глобального потепління відбулося порушення стабільності кліматичної 
системи Землі, наслідком якого стало зростання частоти, інтенсивності, 
просторових масштабів та тривалості стихійних гідрометеорологічних 
явищ, зміна температурного і вітрового режиму, зволоження багатьох 
територій, що, відповідно, призводить до зниження прибутків в багатьох 
галузях господарства або прямих збитків від негативного впливу таких 
природних явищ.   

За даними Всесвітньої Метеорологічної Організації починаючи з 
2000-х років численні екстремальні погодні та кліматичні явища (повені, 
посухи, штормові циклони, хвилі тепла і холоду) регулярно фіксуються у 
різних куточках нашої планети. Саме в цей період були зафіксовані дуже 
потужні хвилі тепла (в Європі в 2003 і 2006 рр., на території Росії та в 
центрі і на сході України – в 2010 р.), які відносять до мега-хвиль тепла і 
які призвели до катастрофічних наслідків – тривалих пожеж, 
пошкодження інфраструктури і  тисяч людських смертей. 

У грудні 2015 р. страхова компанія «Swiss Re» оцінювала втрати 
світової економіки в результаті катастроф в 350 млрд дол. США. Вже тоді 
в компанії відзначили, що зазначений показник став рекордним за всю 
історію. Для порівняння, в 2010 р. сукупний збиток від катастроф (за 
оцінками «Swiss Re») становив 226 млрд дол. США. За даними 
Міжнародного банку реконструкцій та розвитку, щорічний збиток від 
природних надзвичайних ситуацій лише державного та регіонального 
рівня в Україні у 2000–2006 рр. становив близько 340 млн дол. США. 

В такій ситуації мінімізація збитків та успішне і стабільне  
функціонування галузей економіки і компаній, діяльність яких залежить 
від погоди, може бути досягнута лише завдяки грамотному і своєчасному 
використанню поточної та прогностичної метеорологічної інформації.  

Споживча вартість (корисність) метеорологічної інформації полягає 
в тому, що вона дає змогу кінцевому споживачу (індивіду або 
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господарюючому суб’єкту) визначитись із своєю поточною чи 
майбутньою економічною поведінкою та обрати найефективнішу її 
модель серед величезної кількості альтернативних варіантів, 
максимізувати рівень задоволення його економічних потреб. 

Корисність метеорологічної інформації визначається не лише її 
якістю, але й здатністю споживача ефективно її використовувати. Проте, 
рівень обізнаності (метеорологічної грамотності) споживачів про вигоду 
від використання метеорологічної інформації  та здатності її використати 
правильно все ще лишається досить низьким. Це призводить до того, що 
деякі споживачі не можуть самостійно визначити необхідний вид 
інформації та її достатній об’єм, обрати оптимальний спосіб її 
використання, а тому зазнають збитків, яких можна було б уникнути. 

В умовах сучасних постіндустріальних трансформацій та 
кліматичних змін ринок метеорологічної  інформації все частіше 
виділяють як самостійний сегмент глобального інформаційного ринку. 
Ринок метеорологічних послуг – сукупність економічних відносин, 
пов’язаних із формуванням попиту на метеорологічний продукт і 
пропозиціями цього продукту між його продавцями (метеорологічні 
організації) та покупцями (замовниками прогнозу погоди та інших видів 
метеорологічної інформації), з метою організації бажаного впливу на 
економічну поведінку кінцевого споживача метеорологічної інформації.  

Економічна метеорологія − це міждисциплінарна наука, що на 
основі принципів раціональної споживчої поведінки аналізує 
закономірності впливу погоди і клімату на економічну і соціальну сфери, 
вивчає оптимальну адаптацію до погодно-кліматичних чинників (включно 
з адаптацією до проявів зміни клімату), корисність від використання 
метеорологічної інформації та основні механізми залучення 
метеорологічних послуг до господарського обігу.  

Характерною рисою економічної метеорології (як і метеорології 
загалом) є те, що вона не виробляє матеріальних цінностей сама, проте 
сприяє ефективному використанню кліматичних та погодних ресурсів, 
сприяє підвищенню безпеки життєдіяльності населення та забезпечує 
реалізацію виробничих інтересів господарюючих суб’єктів зокрема та 
економічної системи в цілому. Для успішного функціонування 
підприємств та організацій в їх господарчій практиці щоденно 
приймаються десятки альтернативних рішень в умовах невизначеності. 
Серед них можна виділити погодно-господарські – це такі економічні 
рішення, що безпосередньо пов’язані з врахуванням погодно-
кліматичних чинників і саме такі рішення вивчаються в економічній 
метеорології. 

Економічна метеорологія активно розвивається. Якщо на 
початкових етапах предметом вивчення цієї науки були процеси 
залежності економічної діяльності від погоди та клімату і можливі заходи 
адаптації до них на основі використання поточної та прогностичної 
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метеорологічної інформації, то в сучасних умовах виникає потреба у 
розвитку нових напрямків в межах цієї науки. Одним із них є маркетинг та 
реклама метеорологічної продукції та інші механізми залучення 
метеорологічних послуг до господарського обігу – адже, насправді не 
лише споживачі метеорологічної інформації зацікавлені в її використанні, 
але і виробники прагнуть отримати прибутки від її реалізації.  

До нових напрямків також належить економіка зміни клімату, в 
межах якої розглядаюся кліматичні ризики, вплив кліматичної зміни на 
економічну  
систему в цілому та на окремі її галузі, особливості здійснення оцінки 
вразливості та розробки адаптаційних заходів.  

Виходячи зі зростання ролі метеорологічної інформації та 
інтенсивного розвитку «Економічної метеорології» як науки в останні 
десятиліття, а також – враховуючи те, що в Україні до цього часу не 
опубліковано жодного підручника з цієї дисципліни (хоча вона 
викладається студентам метеорологічних спеціальностей в Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка та Одеському 
державному екологічному університеті) цілком очевидною є необхідність 
та висока актуальність його появи. 

Підручник «Економічна метеорологія» підготовано відповідно до 
схваленої науково-методичною комісією географічного факультету 
програми дисципліни «Економічна метеорологія», що викладається 
студентам-метеорологам. Структурно він складається з 5 тем, в яких 
викладені теоретико-методологічні основи дослідження метеорологічних 
послуг та розкриті особливості розвитку метеорологічного забезпечення 
в структурі сучасної економіки; висвітлені питання ефективності 
споживання метеорологічних послуг, зокрема – підходи до оцінки 
успішності метеорологічних прогнозів, принципи вибору оптимальних 
погодно-господарський рішень та методи оптимізації використання 
метеорологічних прогнозів. В підручнику значна увага приділена 
надзвичайно актуальним на сьогоднішній день та відносно новим 
напрямкам економічної метеорології – маркетингу та рекламі 
метеорологічних послуг, а також – економіці кліматичних змін. Зокрема, 
розкриті особливості впливу зміни клімату на глобальні економічні 
процеси і суспільство та основні закономірності впливу кліматичної зміни 
на галузі економіки. Після кожного розділу наведені питання для 
самоперевірки, що допоможуть студентам, які використовуватимуть 
даний підручник, перевірити засвоєння навчального матеріалу. Окремо 
слід відзначити глосарій термінів з економічної метеорології, який є 
унікальним для освітнього середовища України та концентрує в собі 
сучасний категоріальний апарат міждисциплінарних досліджень в цій 
галузі науки.   

Оскільки підручник розкриває низку важливих та нових питань 
(таких як вплив зміни клімату на галузі економіки, заходи адаптації до 
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проявів кліматичної зміни, особливості реклами метеорологічних послуг), 
то він безсумнівно буде корисним та цікавим, не лише студентам, але й 
фахівцям-метеорологам, що вже мають вищу освіту, проте під час 
навчання не вивчали дану дисципліну, а також менеджерам, що 
працюють в різних галузях економіки, що залежать від впливу погоди. 

Автори щиро вдячні рецензентам – д.е.н., професору кафедри 
економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка Осецькому В.Л. та к.геогр.н., 
директору Українського гідрометеорологічного центру Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій Кульбіді М.І. за поради та зауваження, 
врахування яких сприяло покращенню змісту даного підручника. 
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INTRODUCTION 

 
Throughout the whole history of humankind weather and climate have 

been the natural resources and substantially influenced human life and 
welfare. In ancient times weather and climate posed a threat to the life and 
health (hypothermia, hyperthermia – and a risk of death from them). Then, by 
the mid-20th century, due to the achievements of the progress in science and 
technology, the direct impact of weather and climate on a human being was 
slightly reduced while the use of weather forecasts and their improved 
reliability enabled to minimize losses resulting from the adverse weather 
conditions in economic system. However, over the last few decades global 
warming has caused the destabilization of the Earth’s climate system that 
leads to increasing frequency, intensity, spatial scales and duration of natural 
hydrometeorological phenomena, the change of wind and temperature regime, 
the humidificaiton of many territories. That results in the reduction of profits in 
many areas of economic activity or the direct losses from the negative impact 
of such natural phenomena. 

According to the World Meteorological Organization (WMO), since the 
2000-s numerous extreme weather and climate events (flood, drought, 
cyclonic storm, heat and cold waves) have been regularly documented around 
the planet. During that period there were the strong waves of heat (in Europe 
in 2003 and 2006, in Russia, Central and Eastern Ukraine – in 2010), classified 
as mega heat waves, which led to the disastrous effects – prolonged fires, 
infrastructure damage and deaths of thousands of people. 

In december 2015 the insurance company Swiss Re estimated 
catastrophe-related losses of the world economy at $350 bln, pointing out that 
they were the highest in history. For comparison, in 2010 the gross catastrophe 
loss was estimated at $226 bln (according to Swiss Re). As the International 
Bank for Reconstruction and Development reports, the annual loss resulting 
from natural emergencies only at nationwide and regional level in Ukraine was 
about US$340 mln in 2000-2006. 

Under the circumstances, the minimization of losses and efficient stable 
functioning of economy and companies, whose activities depend on the 
weather, are possible only if using current and prognostic meteorological data 
properly and timely. 

The use value of mateorological information is that it enables an ultimate 
consumer (individual or economic entity) to determine on the current and future 
economic behaviour and select its the most efficient model among a great 
number of alternatives, maximize the satisfaction level of economic needs. 

The value of meteorological information is determined not only by its 
quality but also the consumer’s ability to use it effectively. However, there is 
still a low level of consumers’ awareness of the benefits from the use of 
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meteorological information and ability to apply it properly. As a result, some 
consumers can’t independently choose the necessary type of information and 
its enough amount, decide on the best way of its use, and therefore they incur 
losses which could have been prevented. 

Under the conditions of post-industrial transformations and climate 
changes the market of meteorological information is being singled out as a 
separate segment of the global information market. Meteorological services 
market is a complex of economic relations involving the creation of demand on 
meteorological product and its offer among sellers (meteorological 
organizations) and buyers (customers of the weather forecast and other types 
of meteorological information), aimed at making an impact on economic 
behaviour of an ultimate consumer of meteorological information. 

Economic meteorology is an interdisciplinary science that, based on the 
principles of rational consumer behaviour, analyses the regularities of weather 
and climate influence on economic and social spheres, studies the optimal 
adaptation to weather and climate (including the adaptation to the climate 
changes), the benefits from meteorological information use and the key 
mechanisms of introducing meteorological services into economic turnover. 

The attribute of economic meteorology (as well as meteorology in 
general) is that it doesn’t produce any material values itself but contributes to 
the efficient use of climate and weather resources, promotes the safety of vital 
activity of the population and provides the satisfaction of interests of economic 
entities in particular and economic system as a whole. For the successful 
functioning of enterprises and organizations dozens of alternative decisions 
are made under uncertainty every day, such as the decisions regarding 
weather and economy. These are the economic decisions which involve the 
necessity to consider weather and climate. They are studied in economic 
meteorology. 

Economic meteorology is actively developing. At first the subject matter 
of the science was the dependence of economic activity on weather and 
climate and possible adaptation measures by means of applying current and 
prognostic data, but now there is a need to develop new directions of the 
science. Thus, there are marketing and advertising of meteorological products 
and other mechanisms for introducing meteorological services into economic 
turnover, as not only meteorological information consumers are interested in 
its use but the producers seek to profit from its sales as well. 

The new directions also include the economics of climate change which 
deal with climate risks, the impact of climate change on economic system in 
general and its separate branches, the peculiarities of assessing vulnerability 
and designing adaptation measures. 

Considering the increasing role of meteorological information and the 
intensive development of economic meteorology as a science during the last 
decades, taking into account that there is still no textbook on this discipline in 
Ukraine (although it is taught in Taras Shevchenko National University of Kyiv 
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and Odesa Stage Environmental University) its appearance seems to be 
necessary and urgent. 

The textbook Economic meteorology is designed according to the 
programme of economic meteorology discipline that is approved by the 
scientific and methodological commission of the faculty of geography and 
taught to the meteorology students. It consists of 5 topics which include 
theoretical and methodological framework for the study of meteorological 
services and the peculiarities of improving meteorological support services in 
modern economy. The textbook deals with the issue of efficient consumption 
of meteorological services, namely the approaches to assessing the reliability 
of meteorological forecasts, the principles of making the best decisions 
regarding weather and economy, the techniques of optimizing meteorological 
forecast use. Special attention is given to extremely urgent and relatively new 
directions of economic meteorology – marketing and advertising of 
meteorology services as well as the economics of climate changes. In 
particular, it focuses on the peculiarities of climate change impact on global 
economic processes and society, the key regularities of climate change impact 
on the branches of economy. Each unit is followed by questions for self-testing 
which enable students to check how well the material has been mastered. It is 
also worth focusing on the glossary of economic meteorology terms that is 
unique for educational environment of Ukraine and includes up-to-date 
conceptual framework of interdisciplinary studies in this field of science. 

As the textbook deals with a range of significant and new issues (such 
as the impact of climate change on economic branches, the adaptation to the 
manifestations of climate change, the peculiarities of meteorological services 
advertising), then it will definitely be useful and interesting not only to students 
but also the specialists in meteorology who have already completed higher 
education without having this discipline in their curriculum and managers who 
work in different branches of economy that depend on the weather. 

The authors are sincerely grateful to the reviewers – Osetskyi V., Doctor 
of Economic Sciences, professor of the department of economic theory, 
macro- and microeconomics of Taras Shevchenko National University of Kyiv 
and Kulbida M., Candidate of Geographical Sciences, director of Ukrainian 
Hydrometeorological Center of the State Emergency Service of Ukraine. Their 
guidance and recommendations contributed to the improvement of the 
textbook content.  
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РОЗДІЛ 1 
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ  
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ 

 
1.1. Економічний зміст метеорологічної  

інформації та її особливості 
 
Стан природного середовища, що оточує людину, постійно зазнає 

змін − від малопомітних до катастрофічних, що викликають соціальні 
потрясіння та економічні втрати. Ці зміни враховуються з метою 
забезпечення безпеки населення та належного функціонування всіх 
галузей економіки.  

Збір метеорологічної інформації здійснюється завдяки роботі 
розробленої системи візуальних спостережень та інструментальних 
вимірювань станів і властивостей атмосфери.  

 

Первинна метеорологічна інформація – це метеорологічна 
інформація, яку отримують безпосередньо від мережі 
метеорологічних, аерологічних, радіолокаційних та інших видів 
континентальних станцій та джерел спостереження (морські судна, 
літаки, штучні супутники, тощо) за станом атмосфери в усій її 
товщі. 

 
Первинна метеорологічна інформація має відповідати наступним 

вимогам: 
1) використання уніфікованих сучасних засобів і способів 

спостереження і передачі інформації з мінімальними втратами і 
помилками; 

2) отримання таких даних метеорологічних спостережень, які б 
адекватно відображали стан атмосфери і фізичні процеси, що в ній 
протікають, для того щоб можна було зробити правильні висновки про 
поточну і майбутню погоду; 

3) передача інформації уніфікованим цифровим кодом, що 
дозволяє дешифрувати метеорологічні зведення з однорідним змістом; 

4) мати велику швидкість і мобільність передачі інформації в центри 
її збору.  

Досить часто перерахованих вимог дотримуються не повністю, що 
відображається на якості прогнозів. 
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Первинна метеорологічна інформація поділяється на регулярну та 
нерегулярну (рис. 1.1). Потоки первинної метеорологічної інформації 
надходять в прогностичні центри, в яких здійснюється розробка прогнозів 
різноманітних видів та призначення, а також кліматична обробка 
отриманої інформації. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1.1. Види первинної метеорологічної інформації 

 

Вторинна метеорологічна інформація – це метеорологічна 
інформація, що розробляється на основі первинної і дозволяє робити 
висновки про метеорологічний режим, багаторічні особливості тих 
чи інших метеорологічних величин, поточні та майбутні зміни 
атмосферних процесів. До вторинної метеорологічної інформації 
належать прогнози погоди, кліматичних характеристик для певного 
пункту, району, регіону. 

 
Споживачі найбільш зацікавлені в отриманні даних про фактичні і 

прогностичні умови погоди, включаючи спеціалізовані прогнози, що в 
результаті становить 83,3% інформації.  

Важливу роль при цьому відіграє цінність інформації, що включає в 
себе ряд таких понять, як значимість (вплив на якість рішень), частота 
використання, своєчасність (можливість старіння інформації), 
достовірність (міра визначеності результатів), корисність (економічна 
роль у вирішенні виробничого завдання). 

Виділяють два класи метеорологічної інформації, що 
використовується в економіці (рис. 1.2). 

 
 
 
 
 
 

Первинна метеорологічна інформація 

Регулярна 
(систематичні спостереження 

за станом погоди) 

Нерегулярна 
(метеорологічні 

спостереження спеціального 
призначення, що здійснюються 

на замовлення споживачів) 
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Рис. 1.2. Класи метеорологічної інформації,  
що використовується в економіці 

 
Метеорологічна інформація має широкий спектр використання в 

господарчій практиці, в соціальній сфері та інших областях діяльності 
людини. За призначенням метеорологічна інформація поділяється на 
загальну та спеціалізовану (рис. 1.3). 

Метеорологічна інформаційна мережа України. Метеорологічні 
спостереження в Україні організовує Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій. Державна система гідрометеорологічних 
спостережень − це комплексна багаторівнева вимірювально-
інформаційна система, призначена для проведення систематичних 
спостережень за станом атмосфери та водних об’єктів.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.3. Види метеорологічної інформації за призначенням 
 

 

Метеорологічна інформація 

Загального призначення 
(інформація про фактичний та 

прогнозований стан 
навколишнього середовища, 

отримана та оброблена у 
встановленому порядку, що 

надається споживачам 
безкоштовно) 

Спеціалізована 
(інформація, що видається 

споживачеві за його 
замовленням, в потрібному для 
нього вигляді і за його кошти) 

Класи метеорологічної інформації, що 

використовується в економіці 

Перший клас 
(кліматологічна інформація, 

прогнози погоди та 
попередження про небезпечні 

явища) 

Другий клас 
(метеорологічна інформація 

консультативного призначення 
– поточна інформація про стан 

погоди, прогнози погоди на 
місяць, довідки різного роду, 

огляди, консультації) 
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Усі спостереження здійснюються у визначені терміни однотипними 
приладами за єдиною програмою та методикою. Сучасна метеорологічна 
мережа в Україні складається зі 188 метеорологічних станцій ІІ-го розряду 
(рис. 1.4, додаток А). Актинометричні спостереження проводяться на 16 
станціях, на 7 станціях виконуються теплобалансові спостереження. 
Спостереження з використанням радіолокаторів, які дають змогу 
фіксувати атмосферні явища у радіусі 300 км, проводяться на 8 станціях 
і охоплюють усю територію України. Аерологічні спостереження 
проводяться на 9 станціях. 

Для обслуговування потреб сільськогосподарського виробництва на 
145 діючих станціях здійснюються агрометеорологічні спостереження. До 
мережі спостережень за рівнем забруднення атмосфери входить 162 
пости, що розміщені у 53 містах держави. Найбільша їх кількість роз-
ташована в Києві − 16, Харкові − 10, Одесі − 8, Донецьку − 6, Дніпрі − 7 (і 
2 маршрутних). Досліджується також радіоактивне забруднення: по-
тужність експозиційної дози визначається в 182 пунктах, а випадання 
радіоактивних часток з атмосфери на земну поверхню фіксується у 69.  

Крім мережі станцій в систему Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій входить Український Гідрометеорологічний Центр, 
обласні Центри з Гідрометеорології, Центральна Геофізична 
обсерваторія імені Бориса Срезневського, Український 
гідрометеорологічний інститут та деякі інші установи, що займаються 
гідрометеорологічною діяльністю. Обласні Центри з гідрометеорології 
здійснюють збір та узагальнення даних спостережень для випуску 
прогнозів та створення відповідних баз і банків даних. Методичними 
центрами системи гідрометеорологічних спостережень і прогнозування є 
Центральна Геофізична Обсерваторія імені Бориса Срезневського, 
Український Гідрометцентр, Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, 
тощо.  

Прогностична інформація. Прогнозуванням займаються практично 
в усіх областях людської діяльності. Залежно від об’єкту вивчення 
розрізняють науково-технічні, природничі та соціальні прогнози. При 
розробці цих видів прогнозів між ними існує постійний інформаційний 
взаємозв’язок. Зв’язуючою ланкою завжди є інформація  про стан 
природного середовища. Особливу роль в ній відіграють метеорологічні 
прогнози, що належать до природничих. 

Метеорологічні прогнози в стиснутій формі містять інформацію про 
майбутній стан погоди, яка є необхідною для прийняття економічно 
вигідного рішення при вирішенні певних господарчих завдань, з 
урахуванням очікуваних метеорологічних умов. В господарчій практиці 
багатьох споживачів цікавлять лише окремі складові погоди (швидкість і 
напрямок вітру, температура повітря чи окремі явища погоди). В 
залежності від специфіки і складності виробничих операцій виникає 
необхідність знання майбутнього стану певного комплексу 
метеорологічних величин (двох−трьох складових погоди).  
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Прогностична інформація посідає провідне місце в функціональній 
цінності усіх видів метеорологічної інформації. Метеорологічні прогнози 
виступають в господарчій практиці як природно-інформаційний ресурс, 
що забезпечує оптимальні дії споживача. Це дозволяє зменшити його 
втрати у випадках несприятливих впливів погоди і максимізувати вигоди 
за рахунок сприятливих метеорологічних умов. 

Існує велика кількість різноманітних прогнозів погоди, що можуть 
бути класифіковані за різними ознаками. В господарчій практиці найбільш 
поширеними та вживаними є класифікації  прогнозів за охопленням 
території та за періодом дії (рис.1.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1.5. Види прогнозів за охопленням території та за періодом дії 

Прогнози погоди 

за охопленням території за періодом дії 

 

прогнози по пункту 

(очікувана погода в 

конкретному пункті в 

межах району 

обслуговування) 

прогнози по району 

(очікувана погода у всьому 

районі або для окремих 

його частин) 

прогнози вздовж 

маршруту 

(очікувана погода вздовж 

маршруту руху 

транспортного засобу на 

певній ділянці) 

надкороткостроковий  

(від десятків хвилин до 

кількох годин) 

короткостроковий 

(від півдоби до 48 годин) 

середньостроковий 

(на 3-10 діб) 

довгостроковий 

(на місяць, сезон) 

наддовгостроковий 

(на рік чи кілька років) 
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Залежно від періоду дії прогнозів частота їх складання є різною. 
Надкороткострокові прогнози, що розробляються для авіації, 
складаються найчастіше. Наприклад, для великого авіаційного 
метеорологічного центру (АМЦ) кількість таких прогнозів обчислюється 
десятками протягом доби. Короткострокові прогнози розробляються в 
Гідрометцентрі та інших прогностичних підрозділах один раз на добу з 
двома 12-годинними інтервалами (день−ніч) чи кілька разів. 

В залежності від інтенсивності, виробничої і соціальної небезпеки 
очікуваного гідрометеорологічного явища екстрено розробляються 
штормові попередження. Це може бути спричинено сильним вітром, в 
тому числі шквалом, смерчем, дуже сильними опадами, великим градом, 
сильною заметіллю, сильною піщаною бурею, сильним тривалим 
туманом, тощо. Якщо є загроза виникнення небезпечного явища 
штормове попередження відразу передається усім зацікавленим 
споживачам (виробничим організаціям), адміністрації відповідної області 
та у відповідний підрозділ Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій. 

За призначенням прогнози погоди поділяють на прогнози загального 
призначення та спеціалізовані (рис.1.6).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.6. Класифікація прогнозів погоди за призначенням 
 

 

За призначенням прогнози поділяються 

Cпеціалізовані прогнози 

(призначені для використання в 

окремих галузях господарства і 

розробляються на замовлення 

споживача) 

Прогнози загального 

призначення 

(передаються для населення по 

радіо, телебаченню, 

розміщуються в газетах та на 

інтернет-сайтах) 

ймовірнісні категоричні 
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Категоричні − це такі прогнози, в яких вказується лише градація 
метеорологічної величини, що прогнозується чи фаза явища погоди. 
За формою такі прогнози містять категоричне твердження, яке 
насправді не має 100% забезпеченості. 

 
Сучасні офіційні прогнози, як загального призначення, так і 

спеціалізовані, поки що складаються переважно в категоричній формі.  
 

Ймовірнісні − це такі прогнози, в яких значенню (градації, фазі) 
метеорологічної величини приписується очікувана вірогідність, що 
виражена в ймовірнісній формі. 

 
При зростанні якості ймовірнісного прогнозу його очікувана 

достовірність прямує до категоричного твердження, тобто до 100%-ї 
ймовірності можливої реалізації явища погоди, що прогнозується. Таким 
чином, категоричні прогнози можна розглядати як найпростіший вид, 
окремий випадок ймовірнісних. Ймовірнісна форма прогнозів є 
найдосконалішою та найприйнятнішою для оптимального використання  
прогностичної інформації в господарстві.  

Спеціалізовані прогнози є основним змістом щоденної роботи 
прогностичних підрозділів метеорологічних організацій. Час їх складання 
та передачі споживачеві регламентуються у відповідності з угодами, що 
встановлюються між прогностичними підрозділами і споживачами 
прогнозів. Проте, прогнози небезпечних явищ, що можуть призвести до 
стихійних лих, повинні доводитися до відома населення, підприємств та 
організацій негайно.  

Різноманітність вимог, що пред’являються до прогнозів різними 
галузями економіки, призвели до суттєвих відмінностей спеціалізованих 
прогнозів між собою. Розрізняють зміст прогнозів за характеристикою тих 
метеорологічних елементів та явищ погоди, які важливі для даної галузі. 
Наприклад, в авіаційних прогнозах, в першу чергу звертають увагу на 
хмарність, дальність видимості, туман, грози; в морських − на напрямок 
та швидкість вітру, хвилювання моря; в сільськогосподарських − на 
кількість опадів, зволоження ґрунту, заморозки, тощо. 

Спеціалізовані прогнози можуть бути постійними, сезонними та 
тимчасовими (на кілька годин, тижнів), що розробляються для виконання 
окремих термінових і важливих господарських заходів. Крім того, можуть 
бути разові спеціалізовані прогнози за заявками. Консультації про 
майбутню погоду також варто розглядати як спеціалізовані прогнози, 
виражені в детальнішій, усній формі.  
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До спеціалізованих прогнозів висуваються наступні вимоги: 
1. Завчасність − це проміжок часу від моменту передачі прогнозу 

споживачеві до початку здійснення явища, що прогнозується. Споживач 
постійно потребує збільшення завчасності, тому що таким чином зростає 
практична користь від використання прогнозів. Проте, зі збільшенням 
завчасності зменшується успішність прогнозів. Мінімум завчасності 
спеціалізованих прогнозів встановлюється споживачем на основі досвіду 
використання прогнозів, а максимум − прогностичним підрозділом, 
виходячи з існуючих можливостей прогнозування. Чим довший період дії 
прогнозу, тим більшою має бути його завчасність.  

2. Успішність – тобто високий ступінь відповідності прогнозованої і 
фактичної погоди. Успішність визначається за досить значною кількістю 
прогнозів.  

3. Текст (зміст) прогнозу, що видається споживачеві має бути 
складений таким чином, щоб прогнозист не мав можливості завчасно 
впливати на успішність прогнозу. 

4. Споживачеві потрібні такі твердження в реалізації погоди, в яких 
не залишалося б місця для здогадок і які дозволяли б найбільш 
оптимально використовувати їх у математико-економічних моделях 
виробництва. Для цього необхідна ймовірнісна форма прогнозу. Проте, 
на сьогоднішній день, в оперативній практиці служби погоди поки що 
використовуються категоричні прогнози.  

 

Крім вище розглянутих сучасних метеорологічних прогнозів, що 
розробляються на основі наукових підходів (статистичного, 
гідродинамічного або синоптичного методів), можуть складатися 
неметодичні (стандартні, тривіальні) прогнози − інерційний, 
випадковий та кліматологічний. Ці прогнози не вимагають жодної 
аналітичної чи розрахункової роботи синоптика, вони 
характеризуються лише їм властивими закономірностями і в цьому 
сенсі вільні від впливу синоптика. Це дозволяє використовувати їх 
для оцінки успішності методичних прогнозів.  

 
Інерційні − це прогнози в яких в якості очікуваного стану погоди 

використовується поточний. Прогнозування здійснюється за тривіальним 

правилом: така погода, яка є в даний момент збережеться на весь 

подальший період (12, 24, 36 год). З прогностичною метою 

використовують властивість інерції атмосферних процесів. Будь-який 

вихідний стан погоди можна розглядати як прогностичний. Це головним 

чином стосується метеорологічних величин. Для таких явищ погоди, як 

гроза, шквал, тощо, що мають високу просторово-часову дискретність, 

властивість інерційності проявляється дуже слабко. Проте, в цьому 
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випадку можна говорити про інерційність синоптичної ситуації, що 

відображає формування конвективних процесів та явищ. Зі збільшенням 

тривалості інерційного прогнозу його успішність помітно знижується і 

наближається до успішності випадкового прогнозу. За циклонічних 

процесів, для яких характерна швидка зміна повітряних мас з 

проходженням атмосферних фронтів, успішність інерційних прогнозів 

помітно поступається успішності методичних прогнозів. У випадку 

антициклональних та досить стійких у часі синоптичних процесів 

інерційних прогноз може виявитися успішним.  

Випадкові прогнози. Власне, випадкові прогнози, не розробляються 

в синоптичній практиці. Проте, можна припустити, що поточні погодні 

умови, що постійно змінюються, в певних часових інтервалах мають 

випадковий характер, як наслідок стохастичності мінливих в часі 

синоптичних процесів. Ґрунтуючись на цьому, можна умовно припустити, 

що «текст» прогнозу може обиратися випадковим чином з можливого 

набору «текстів», тобто допускається операція «реалізації» випадкового 

вибору фази, градації метеорологічної величини з їх сукупного розподілу, 

що відповідає природному, кліматичному розподілу. Якщо дійсно 

припустити, що така операція розробки прогнозу можлива, то очевидно, 

що випадковий прогноз − це такий, який складається наугад, «всліпу». 

Успішність випадкового прогнозу використовується для оцінки успішності 

методичного прогнозу.  

Кліматичні прогнози − це прогнози, що містять кліматичну 

інформацію у вигляді середніх багаторічних значень метеорологічної 

величини, ймовірностей реалізації її заданих градацій чи ймовірностей 

явищ погоди. Тут також непотрібна спеціальна підготовча робота 

синоптика. Кліматичні прогнози містять одне й те ж формулювання і 

зазвичай використовуються при перспективному плануванні.  

 

 

1.2. Невизначеність прогнозу погоди та її вплив  

на господарюючі суб’єкти 

 

Невизначеність є невід’ємною частиною процесу метеорологічного 

прогнозування. Синоптики добре знайомі з цією проблемою і щоразу при 

підготовці прогнозу та донесенні його до споживача вона постає знову.  

Джерела невизначеності прогнозу. Для ефективного повідомлення 

про невизначеність та успішного використання метеорологічної 

інформації важливо розуміти джерела походження невизначеності. 

Серед них можна виділити кілька основних: 

1. Атмосферна непередбачуваність та невизначеність, що виникає 

при інтерпретації даних. 
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Інколи невизначеність акумулюється в процесі прогнозування 

внаслідок хаотичної поведінки атмосфери, обмежених можливостей 

вимірювання та моделювання стану атмосфери, а також в процесі 

інтерпретації даних спостережень та моделювання. Наприклад, моделі – 

це лише імітація атмосфери і їх точність обмежена тим, наскільки 

правильно представлені в них складні атмосферні процеси. В 

надзвичайно складних для моделювання ситуаціях (наприклад, короткі 

періоди, коли погода визначається переважно конвекцією) рівень 

невизначеності прогнозів може бути досить високим.   

Результати розрахункових моделей можуть узгоджуватися з 

прогнозами синоптиків, що виконані іншими методами, і в такому випадку 

прогнозист впевнений в результаті. Проте, в окремих випадках 

результати прогнозування, виконані різними способами можуть суттєво 

відрізнятися один від одного. Не зважаючи на це, прогноз має бути 

підготований, навіть якщо його достовірність низька. 

2. Невизначеність також виникає в тих випадках, коли синоптики 

намагаються викласти своє розуміння ситуації простою мовою. 

Термінологія та фразеологія часто не підходять для точного викладу 

прогнозованого сценарію. Формат та довжина тексту прогнозу також 

можуть обмежувати можливості правильного формулювання. В 

результаті невизначеність може виникнути через те, що синоптик не може 

повністю описати те, що має трапитися. Наприклад, у випадку коли 

готується прогноз для великого регіону синоптику доведеться стисло 

описати ситуацію, можливо надавши їй узагальнений опис чи згадавши 

лише про найбільш важливі напрямки її розвитку. Такі фрази як «на 

заході» або «ввечері і протягом ночі» містять невизначеність, тому що 

вони дають загальний, а не конкретний опис.  

3. Невизначеність може виникнути, коли прогноз отримує та 

інтерпретує користувач, для якого не завжди зрозумілою є термінологія 

чи мета прогнозу. При цьому можливе внесення найбільшої 

невизначеності в прогноз, адже споживач може, як не розуміти 

використаної в прогнозі термінології, так і надавати їй змісту відмінного 

від того, який мав на увазі синоптик. Більше того, інколи навіть самі 

синоптики по-різному розуміють термінологію, що застосовується в 

прогнозах. Наприклад, чи однакове значення мають фрази «є ймовірність 

грози» та «можливі грози»? Легко знайти синоптиків, що під цими 

фразами будуть розуміти різне. Відповідно, якщо синоптики не завжди 

однаково інтерпретують текст пронозу, то очевидним є те, що споживачі 

також будуть розуміти їх по-різному. Прогностичні центри повинні 

розробити стандартну термінологію і потім постійно застосовувати її на 

практиці.  

Людське сприйняття також суттєвим чином впливає на 

інтерпретацію невизначеності та ризиків. Дуже часто реакція людей на 
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інформацію про невизначеність прогнозу залежить від наслідків явища, 

що прогнозується. 

Причини повідомлення споживачів про невизначеність прогнозів 

погоди. Доведення до відома споживачів наявності невизначеності в 

прогнозі є дуже важливим, адже, дає можливість приймати точніші 

рішення, як у повсякденному житті, так і для вирішення виробничих 

завдань. З метою виявлення впливу інформації про невизначеність 

прогнозу на прийняття правильніших рішень, співробітники 

експериментальної лабораторії економіки Університету Екстера провели 

спеціальне тестування. Студентів різних спеціальностей попросили 

прийняти ряд рішень, що ґрунтуються на прогнозах: в одному випадку – 

це були прогнози без зазначення інформації про невизначеність, в іншому 

– з нею.  Тести показали, що користувачі, які отримували інформацію про 

невизначеність, приймали більш вдалі рішення, порівняно з тими, кому 

така інформація не надавалася. Результат не залежав від того, чи мав 

користувач підготовку в області природничих наук чи спеціалізувався на 

якійсь іншій галузі. Це свідчить проте, що більшість населення може 

отримувати користь від інформації про невизначеність.    

Дослідження А. Петт і Д. Шраг (2003) присвячене реакції споживачів 

невизначеність в метеорологічній інформації показало, що люди можуть 

інтерпретувати і описувати інформацію про невизначеність в залежності 

від масштабу явища. Наприклад, згідно цих досліджень, якщо 

прогнозується однакова 10-відсоткова ймовірність слабкого та сильного 

дощу, ймовірність сильного дощу для людей буде вищою. Люди часто 

відмічають в інших таку схильність до перебільшення і тому 

«розшифровують» те, що їм кажуть. Таким чином, при отриманні 

прогнозу, згідно якого явище зі значними наслідками має середню 

ймовірність, споживачі розцінюють рівень загрози як низький, оскільки 

вважають, що постачальник прогнозу перебільшує. Важливо пам’ятати 

про цю звичку споживачів отриману інформацію вважати 

«перебільшеною» та «розшифровувати» її. Саме тому в деяких випадках 

варто використовувати об’єктивні чисельні показники невизначеності 

(наприклад, ймовірності) у поєднанні з простою та зрозумілою мовою. 

Існує кілька причин корисності повідомлень про невизначеність в 

прогнозах як для споживачів, так і для постачальників. 

1. Це допомагає людям приймати ефективніші рішення.  

Це особливо корисно в тих випадках, коли споживач прогнозу має 

альтернативи та хоче зважити всі обставини. Такі випадки є поширеними 

і їх спектр досить широкий − від щоденних рішень, наприклад, про те, який 

одяг одягнути, до важливих відповідальних заходів в умовах стихійних 

лих, наприклад, планування евакуації.  
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Приклад 
Фермер хоче внести добрива для сільськогосподарської культури. 
Для успішної реалізації цієї операції бажано, щоб пройшов невеликий 
дощ, щоб добриво краще увійшло в ґрунт. Тому фермер встановив 
наступне правило: якщо ймовірність дощу менше 80%, то ризик 
витратити добриво дарма є дуже значним, і він чекає покращення 
ситуації. Фермеру потрібна достовірна інформація перш ніж він 
прийме рішення. 

 
В кожному конкретному випадку користувачі узгоджують свою 

реакцію з різним рівнем невизначеності прогнозу у відповідності з 
конкретними потребами. Саме тому інформація про невизначеність 
прогнозу є корисним компонентом обслуговування: вона дає можливість 
людям реагувати на прогноз так, як їм диктує  ситуація. Без цієї 
інформації, наприклад, якщо в прогнозі просто зазначається «дощ» чи 
«без опадів», то прогноз все рівно містить властиву йому невизначеність, 
синоптик просто вже сам прийняв найкраще з його точки зору рішення. 
Проте, навіть якщо це формулювання прогнозиста виявиться 
оптимальним для потреб деяких користувачів, воно може не відповідати 
запитам багатьох інших. 

2. Повідомлення про невизначеність допомагає керувати 
очікуваннями користувачів.  

Перед метеорологами постійно постає проблема невизначеності 
при підготовці прогнозу. Вони зазнають стресу, коли користувачі прогнозу 
вважають, що прогноз завжди правильний. Синоптики також знають, що 
деякі ситуації легше спрогнозувати, ніж інші: якщо вони можуть 
повідомити про це користувачів, то взаємозв’язок стає ефективнішим, 
коли оцінюється точність та надійність послуг. 

Прогнозисти часто відмічають корисність брифінгів чи інтерв’ю в 
засобах масової інформації, де вони мають можливість пояснити 
наскільки достовірними є їхні прогнози та навести альтернативні сценарії. 
На таких брифінгах і в таких інтерв’ю можна пояснити, що таке 
невизначеність прогнозу та які причини її виникнення.  

3. Повідомлення про невизначеність підтримує довіру 
користувача. 

Важливо зберегти довіру споживачів. Споживачі, які розуміють, що 
прогнози можуть мати деяку невизначеність, про яку повідомляє 
постачальник даної послуги, будуть більше довіряти послугам, що 
надаються. Як показують опитування, інформація про невизначеність не 
підриває довіру людей до послуги, а навпаки, переконує людей в тому, 
що послуга, яка їм надається об’єктивна та науково-обґрунтована.  
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4. Невизначеність прогнозу відображає стан науки.  

Важливо, щоб метеорологічні послуги ґрунтувалися на точних 

наукових даних. Довіра до постачальника послуг підривається, якщо 

точність послуги завищена. 

Способи повідомлення про невизначеності прогнозу.  

Стратегії передачі інформації про невизначеність в прогнозах 

розробляються численними постачальниками прогностичних послуг 

багатьох країн. В процесі розробки важливо враховувати можливі 

прорахунки. Наприклад, окремі метеорологи добре розбираються в 

питаннях невизначеності і ймовірностей, а інші – погано. Для того, щоб 

оцінки невизначеності виконувалися правильно та доносилися до 

споживачів відповідним чином, необхідно організувати навчання з цього 

питання для фахівців-прогнозистів. Рівень розуміння інформації про 

невизначеність прогнозів широкими верствами населення залежить від 

загального рівня освіти та культури, проте вцілому прості люди зазвичай 

гірше знайомі з поняттям ймовірності, ніж фахівці. Тому ризик 

неправильного розуміння населенням інформації про погоду є високим.   

У різних споживачів не лише різний рівень розуміння інформації про 

невизначеність, але й різні потреби в ній. Досвідчені користувачі 

інформації знають про невизначеність і її причини, тому в роботі з ними 

постачальник інформації може користуватися технічною мовою і 

вдаватися в подробиці та використовувати складну комп’ютерну графіку 

для представлення інформації. 

Стосовно менш досвідчених споживачів, то постачальники 

інформації мають бути обачними при використанні складної інформації. 

Такі споживачі навряд чи сприймуть інформацію про джерела 

невизначеності і нададуть перевагу простим текстам та графіці. З часом 

та за наявності у споживачів необхідного досвіду та знань можливе 

зростання рівня розуміння. В ході дослідження Г. Гігеренцера та його 

колег (2005) було встановлено, що в Нью-Йорку, населення якого давно 

користується ймовірнісними прогнозами опадів, більшість користувачів 

правильно зрозуміли прогноз з ймовірністю 30%, який означає, що в 

деяких районах міста ймовірність опадів становить 3 випадки з 10. З 

іншого боку, в чотирьох містах Європи, в яких не використовується 

ймовірнісне прогнозування, більшість споживачів неправильно 

інтерпретували прогноз опадів: згідно їх розуміння, опади будуть 

спостерігатися протягом третини прогнозованого періоду чи 

випадатимуть на третині території, що охоплює прогноз.  

Основні способи повідомлення про невизначеність.  

1. Слова. Мова, що виражає невизначеність, може бути складною чи 

простою. Представляючи інформацію про погоду чи готуючи прогноз для 

населення, синоптики можуть використовувати такі фрази, як 
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«ймовірність», «один чи два», «можливий». Інколи можуть 

використовуватися неспеціальні дескриптори, наприклад, «пізніше», «в 

цьому районі», тощо. Ці дескриптори є спеціально невизначеними, 

оскільки синоптик не впевнений в точному часі чи місті виникнення 

прогнозованого явища. 

Часто буває так, що невизначеність в прогнозі пов’язана з наявністю 

погано прогнозованої синоптичної ситуації. Словесний опис ситуації, 

включаючи можливі альтернативні сценарії, може бути ефективним 

способом передачі інформації про невизначеність досвідченішим 

споживачам. Це дасть їм можливість готувати резервні плани. Хоча 

багатьом споживачам для прийняття рішень потрібен лиш один прогноз, 

деякі з них можуть отримувати користь, якщо знають про можливі 

альтернативи. Це, наприклад, актуально для керівників в умовах 

надзвичайних ситуацій, яким необхідно знати альтернативний сценарій та 

сценарій найгіршого випадку для того, щоб  можна було планувати дії з 

урахуванням непередбачених обставин. 

Радіо та телебачення є ідеальним способом передачі інформації 

про невизначеність з використанням кількох можливих сценаріїв розвитку 

погодного сценарію. 

Хоча мова є важливою для передачі інформації про невизначеність, 

її словесна форма може збити з пантелику споживача. Наприклад, в чому 

полягає різниця між словами «ймовірність» та «можливий»? Чи означає 

слово «ймовірність» одне й те ж для різних синоптиків? Хоча й корисно 

вживати такі слова і фрази для того, щоб споживачі не були занадто 

впевнені, важливо притримуватися певної послідовності. В цьому плані 

допоможе використання  чітких дефініцій та процедур: наприклад, можна 

дотримуватися правила, згідно якому прогноз «можливих злив» може 

використовуватися лише в тому випадку, коли ймовірність перевищує 

поріг 30%. При розробці такої стандартизованої термінології важливо 

враховувати мовні та культурні відмінності користувачів, а також їх 

практичні навики. Корисно попередньо провести опитування споживачів, 

щоб зрозуміти, які терміни та фрази, якими фахівці передають 

інформацію про невизначеність споживачі точно зрозуміють. 

2. Словесні шкали оцінки невизначеності прогнозів. Як вже 

зазначалося вище, при описі невизначеності корисно застосовувати 

завчасно встановлені категорії, що мають конкретне значення. Це 

допомагає користувачам зрозуміти точний рівень невизначеності, який 

має нас увазі синоптик. Такий підхід демонструється шкалою ймовірності 

Міждержавної групи експертів зі зміни клімату (МГЕЗК), в якій чітко 

визначена мова і відповідні пороги ймовірності (табл. 1.1).  
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Таблиця 1.1. 
Шкала оцінки невизначеності прогнозів МГЕЗК 

 
Термінологія Ймовірність 

Беззаперечно > 99% ймовірності 

Досить ймовірно 91–99% ймовірності  

Ймовірно 67–90% ймовірності  

Наскільки ж ймовірно, як і неймовірно 33−66% ймовірності  

Малоймовірно 10–32% ймовірності 

Досить малоймовірно 1–9% ймовірності 

Майже неможливо < 1% ймовірності  

 
Проте, використання подібних шкал для повідомлення споживачів 

про невизначеність не гарантує правильного їх розуміння. Адже, 
непідготовані споживачі легко можуть сплутати значення окремих 
термінів. Тобто, якщо такі шкали використовуються необхідно ознайомити 
з ними споживачів.  

3. Чисельні категорії. Традиційний текстовий прогноз не завжди дає 
можливість виразити невизначеність. Інформаційний простір такого 
прогнозу може бути обмеженим і споживачеві нелегко зрозуміти його 
текст. Крім того, мова опису невизначеності часто може бути досить 
суб’єктивною, а термінологія в словесних шкалах не завжди чітко 
диференційованою, що ускладнює її сприйняття. Можливе рішення цієї 
проблеми полягає в тому, щоб розробити просту числову шкалу 
достовірності і застосовувати її для всіх прогнозів.  

Числова шкала не завжди дає більше інформації, ніж використання 
словесних категорій, проте вона проста і дозволяє легко читати прогноз. 
Якщо споживачі знають, що означають числа, то шкала може слугувати 
швидким та ефективним способом передачі інформації про 
невизначеність. Такий підхід прийнятий Швейцарським федеральним 
бюро метеорології та кліматології для деяких видів прогнозів. Міра 
«надійності» прогнозів представляється шкалою від 1 до 10 (рис. 1.7). 

Використовуючи числові категорії слід уникати надмірного 
спрощення – наприклад, достовірність прогнозу температури може бути 
значно вищою від достовірності опадів, тому використання єдиного 
показника достовірності для прогнозу вцілому може дезорієнтувати 
споживачів. 

4. Ймовірності. Можливо найбільш поширеним способом 
вираження інформації про невизначеності є використання ймовірностей. 
Як і будь-яка інша кількісна міра, ймовірність має ретельно визначатися, 
а її зміст чітко пояснюватися. Важливо, щоб ймовірності реалізації 
прогнозу визначалися на основі об’єктивних наукових методів і щоб вони 
були достовірними, надійними та добре відкаліброваними з 
використанням фактичного розподілу ймовірності явища, що 
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розглядається. Ймовірності можуть бути оцінені за допомогою 
статистичних методів на основі інформації про помилки попередніх 
прогнозів чи суб’єктивних методів прийняття рішень. Варто надавати чітке 
визначення ймовірностей, що передаються споживачеві, для того, щоб 
він знав, що вони означають. 

 

 
 

Рис. 1.7. Чотириденний прогноз для якого вказана його достовірність  
(Fiabilite – франц.) (кількість випадків з 10) 

 
Ймовірність, що надається користувачеві, має характеризувати 

найбільш важливе для нього погодне явище. Якщо користувач зможе 
оцінити витрати, пов’язані із застосуванням заходів захисту і потенційні 
втрати у випадку, якщо цих заходів не буде, і погода здійснить свій 
негативний вплив, то він зможе визначити оптимальний поріг ймовірності 
для вживання профілактичних заходів. Проте, багато рішень є не такими 
простими, як це може здатися. В залежності від того, наскільки високою є 
ймовірність несприятливих подій, користувач може вживати різні заходи 
захисту. В багатьох більш складних ситуаціях доводиться розглядати  
численні категорії чи різні способи реагування. Найкращого результату в 
такому випадку можна досягнути лише внаслідок тісної взаємодії 
користувачів з прогностичними підрозділами, адже, таке співробітництво 
допоможе синоптикам краще зрозуміти запити споживача, а споживач 
зможе краще усвідомити обмеження, що властиві прогнозам.     
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Отже, при визначенні ймовірності прогнозу необхідно обрати 
величину, до якої буде належати ймовірність. Це може бути певне явище, 
що може спостерігатися в конкретному місці і в конкретний час, 
наприклад, ймовірність грози. Це може бути категорія, наприклад, 
ймовірність кількості опадів 10−50 мм. Поширеним вибором є категорія 
аномалій, наприклад, ймовірність кількості опадів вище середнього. Вибір 
буде визначатися в залежності від конкретного явища та потреб 
обслуговування.  

Споживачі ймовірнісної інформації повинні мати базисну точку для 
правильної орієнтації. Це особливо важливо для інтерпретації та 
реагування. Непогано було б супроводжувати ймовірнісний прогноз 
порівняно зі звичайним. Наприклад, точність прогнозу наступного тексту 
«сьогодні вдень ймовірність утворення циклону становить 60%» 
підвищиться, якщо він буде супроводжуватися наступним зауваженням: 
«Це майже вдвічі перевищує звичайну ймовірність для цієї пори року». 

Хоча ймовірності є дуже поширеним способом передачі інформації 
про невизначеності, їх застосування пов’язане з певними труднощами. 
Перш за все, багато користувачів хочуть просто знати, відбудеться чи не 
відбудеться прогнозоване явище. Ці споживачі не цікавляться 
ймовірнісними  прогнозами і часто розглядають їх як спробу уникнути 
відповідальності та підстрахувати себе. Це призводить до того, що за 
відсутності прогнозу, що належить до категорії «так/ні», споживач може 
звернутися до ймовірнісного прогнозу і перевести його в прогноз, що 
ґрунтується на цих категоріях. Наприклад, сезонний прогноз високої 
ймовірності літніх температур вище середніх значень можна 
інтерпретувати як твердження, що літо буде жарким. Існує величезна 
кількість прикладів, коли засоби масової інформації занадто спрощували 
ймовірнісні орієнтовні прогнози заради красивого заголовка. 

Друга складність полягає в тому, щоб зрозуміти до чого насправді 
належить ймовірність. Це якесь місце? Охоплює певну територію чи 
період часу? Як користувачі, так і синоптики, що готують прогноз, повинні 
намагатися, щоб термінологія була чітко визначена і зрозуміла. Про цю 
проблему вже частково згадувалося вище, проте також слід зазначити, 
що синоптик має докладати всіх зусиль для того, щоб досягнути чіткого 
опису термінології та її розуміння колегами та споживачами. Хорошим 
тестом для оцінки правильності такого формулювання є питання: «Чи зміг 
би я об’єктивно верифікувати цей прогноз?» У випадку негативної 
відповіді – опис потрібно уточнювати.  

Третє проблема − це так звана проблема «50%». Вона виникає за 
відсутності сильного впливу на атмосферу якого-небудь конкретного 
сценарію, що переважає над його альтернативою. Проте, користувачі 
часто розглядають прогнози з ймовірністю 50% як підтвердження факту, 
що прогнозист просто не може прийняти однозначного рішення. 
Дослідження свідчать, що коли синоптик в своїх прогнозах намагається 
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уникати ймовірності 50%, заміняючи її більш низькими чи високими 
значеннями, якість прогнозів падає. 

Хоча для прогнозів деяких явищ, частота прояву яких є невисокою, 
ймовірність 50% – може бути розцінена як сильний сигнал.  

5. Піктограми. Для вираження інформації про невизначеність 
шляхом використання піктограм, як правило, інформацію про 
невизначеність в чисельній формі просто накладають на зображення 
відповідного явища (рис. 1.8), тобто, фактично самі піктограми не 
виражають невизначеність, але є дуже корисними для її вираження у 
поєднанні з двома вищеописаними методами – чисельними категоріями 
та ймовірностями (рис. 1.7, рис. 1.8). Піктограми можуть бути дуже 
корисними при поширенні інформації про погоду на телебаченні або 
через веб-сайти. 

При виборі піктограми важливо, щоб зображення на ній відповідного 
явища чи фази погоди було зрозумілим. Для кращого розуміння 
піктограми інколи корисно біля неї написати кілька слів (наприклад 
«зливи» – адже, з картинки не завжди зрозуміло, чи прогнозуються просто 
дощі чи зливи) (рис. 1.9). 

 

 
 

Рис. 1.8. Представлення інформації про ймовірність випадання опадів за 
допомогою піктограм в прогнозі погоди на сайті BBC 

(https://www.bbc.com/weather/2643743) 
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Рис. 1.9. Приклад використання піктограм та словесних дескрипторів для 
кращого розуміння прогнозу споживачами 

(https://www.13newsnow.com/video/weather/forecast) 
 

6. Графіки та діаграми. Прості графіки можуть бути корисним 
способом кількісного представлення інформації про невизначеність. 
Наприклад, сезонний прогноз опадів може бути представлений у вигляді 
секторної діаграми (рис. 1.10). Перевагою такого формату є те, що він 
показує всі можливості відразу. Таким чином, споживачам повідомляють 
не лише найбільш ймовірний варіант, але й альтернативи. 

 

 
 

Рис. 1.10. Приклад кругової діаграми сезонної ймовірності опадів 
 

https://www.13newsnow.com/video/weather/forecast
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Ефективним способом представлення невизначеності, особливо 
невизначеності, що зростає зі зростанням завчасності прогнозів, є 
графічне відображення часових рядів. На рис. 1.11 представлені графіки 
часових рядів, температури повітря, що прогнозується, на яких 
відображена невизначеність на кожному часовому кроці. Такі графіки 
відомі, як ансамблеві метеограми (EPS-meteogram, EPS-gram), широко 
застосовують центри, що випускають ансамблеві прогнози.  

 

 
 

Рис. 1.11. Метеограма для прогностичної температури, отримана на 
основі ансамблевої схеми прогнозів (Рекомендации по предоставлению 

данных о неопределенности прогнозов, PWS-18 WMO/TD No.1422) 
 
Інформація такого ж типу (діапазон значень ансамблю прогнозів) 

може бути представлена у виглядів віялової діаграми (рис. 1.12). 
Опитування споживачів, проведені Метеорологічним Бюро 
Великобританії, показали, що такі діаграми найбільш популярні серед 
споживачів, а психологи стверджують, що інформація з віялових діаграм 
найкраще сприймається споживачами. Крім того, якщо в такі діаграми 
включити дані спостережень попереднього дня, то це допомагає 
інтерпретувати погоду, що прогнозується, у звичному для споживачів 
сенсі – буде тепліше чи холодніше, ніж вчора.  

7. Карти. Вони є ефективним способом представлення як 
результатів прогнозу, так і його невизначеності. На картах інформація про 
невизначеність може бути відображена за допомогою кольору. Він є 
потужним інструментом для правильного донесення її змісту. Як і будь-
який інший аналогічний інструмент, колір варто застосовувати обережно. 
Звичною практикою є використання кольору для графічного 
представлення інформації про ймовірність (чи інший ступінь 
невизначеності). Особливу увагу при цьому слід звернути на те, щоб вибір 
кольорів допомагав її правильному сприйняттю. Важливим моментом  є 
використання таких кольорових шкал, які могли б бути легко сприйняті 
людьми, що страждають різними видами дальтонізму.  
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Рис. 1.12. Віялова діаграма прогнозу температури повітря в Лондоні 
(Астахова Е.Д., 2010) 

 
На рис. 1.13 наведено приклад ймовірнісного сезонного прогнозу 

опадів, підготованого Метеорологічним бюро Австралії.  
 

 
Рис. 1.13. Сезонний прогноз опадів у червні–серпні 2018,  

представлений через ймовірність перевищення медіани кількості опадів 
(www.bom.gov.au/climate) 

 

http://www.bom.gov.au/climate
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Крім кольору для передачі інформації про невизначеність на картах 
можуть використовуватися додаткові засоби. Наприклад, крім 
використання кольорів для відображення ймовірностей (що дає 
можливість з одного погляду на карту отримати уявлення про 
просторовий розподіл ймовірності певної метеорологічної величини), для 
кожної області карти можуть використовуватися числа для вираження 
додаткової інформації. Наприклад, якщо це карта сезонної ймовірності 
дощу, то на ній цифрами може бути відображена ймовірність у відсотках 
випадання опадів в кількостях, що перевищують норму, близько норми та 
нижче неї для кожного регіону. Перевага наведення трьох чисел в тому, 
що таким чином надається три сценарії відразу. Тобто, споживач зможе 
зрозуміти, що незважаючи на те, що один варіант прогнозу є більш 
ймовірний, але – можливі й інші. В якості альтернативи, інформація такого 
роду може бути представлена у вигляді кругових діаграм для кожної 
області, що виділяється на карті. 

Така мультикатегорійна карта може виявитися занадто складною 
для її правильної інтерпретації користувачами, особливо якщо вони не 
дуже досвідчені та не дуже добре розбираються в ймовірностях. Тому 
інколи є корисним додатково до карти надавати її інтерпретацію в 
письмовій формі. В такому випадку слід підкреслювати інформацію про 
добре передбачувані особливості погоди. Наприклад, якщо прогностичні 
схеми з високою ймовірністю показують, що посушливих умов не буде, то 
це має бути спеціально підкреслено для користувачів в областях, що 
потерпають від посух.   

 

Вибір методу і формату передачі інформації про 
невизначеність буде значною мірою залежати від носія, що 
використовується. Те, що добре працює в одному каналі, може бути 
неефективним в іншому. 

 
Для телевізійних зведень про погоду, радіо-інтерв’ю чи словесного 

представлення прогнозу, якщо у синоптика є достатньо часу, щоб 
пояснити ситуацію, обговорити альтернативні сценарії, описати причину 
та сутність відмінностей моделей і представити розгорнуту і повну 
картину ситуації, то доцільно використовувати просту мову. Використання 
невербальних прийомів повідомлення, таких як інтонація та жести, також 
може підвищити довіру слухача прогнозу. 

Коли прогноз представляється в письмовому вигляді, синоптик 
повинен переконатися в тому, що його опис невизначеності обмежений 
завчасно визначеними та легкозрозумілими термінами. При використанні 
таких слів, як «можливість», варто давати дефініцію того, чому ця 
можливість еквівалентна в числовому відношенні. Також можуть 
використовуватися чисельні міри невизначеності. 
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Графічні зображення невизначеності прогнозу є ефективним видом 
представлення, вони найкраще підходять при наданні інформації через 
веб-сайти. Вони можуть супроводжуватися пояснювальною інформацією, 
що допомагає користувачам інтерпретувати те, що може бути досить 
складним для їх сприйняття. 

 
 

1.3. Загальна характеристика ринку метеорологічних послуг 
 
В умовах сучасних постіндустріальних трансформацій та 

кліматичної зміни все частіше виділяють як самостійний сегмент ринок 
метеорологічної інформації. Зміст цього ринку потрібно розглянути 
докладніше у зв’язку з тим, що такий специфічний вид інформації є 
різновидом економічної діяльності, зміст якої полягає у розповсюджені 
інформації про погодні умови та їх можливі зміни, її використання дає 
змогу збільшувати обсяги їх виробництва товарів та послуг з метою 
максимізації прибутку. Це дає підстави розглядати ринок 
метеорологічної інформації як сегмент глобального інформаційного 
ринку. Для того щоб виявити його особливості, необхідно розглянути зміст 
та особливості інформаційного ринку. 

 

Термін “інформація” походить від лат. “information”, що в перекладі 
означає “роз’яснення”. Словник-довідник “Генеза ринкової економіки” 
(2004) дає таке визначення інформації: “Інформація – це тлумачення 
повідомлення, роз’яснення, викладення про явища реального світу і 
процеси, що відбуваються в суспільному виробництві. Потоки 
інформації існують поряд з потоками робочої сили, матеріалів і 
знарядь праці. Подібно речовині і енергії інформацію можна створити, 
обробляти, зберігати, передавати, використовувати”. 

 
Із першої частини наведеного вище визначення можна зробити деякі 

висновки: 
1. Інформація є нематеріальним активом. 
2. Якщо інформація існує у формі тлумачення повідомлення, 

роз’яснення, викладення і не має відокремленого від того, хто здійснює 
означені вище дії, існування, то вона (інформація) є класичним прикладом 
послуги. 

3. Якщо інформація у вигляді потоків існує поряд з потоками робочої 
сили (праці), матеріалів і знарядь праці (капіталу) і її можна не тільки 
виробляти, а й обробляти, зберігати, передавати й використовувати 
(споживати), то це означає, що ця інформація має відокремлене 
існування від живого здобувача і носія інформації, тобто вона втілюється 

у речовому продукті  товарі, який може використовуватись як 
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домогосподарствами, безпосередніми кінцевими споживачами, так і 
підприємницьким сектором, і тоді інформація набуває форми капіталу. 

Інформація завжди була важливою складовою економічного 
процесу. Її роль стрімко зростає в умовах інформаційної ери. Це дає 
підстави стверджувати, що інформація стає самостійним економічним 
ресурсом. Погоджуючись із всезростаючою роллю інформації в 
економічному, а також приватному і політичному житті, не можна 
погодитись із тим, що інформація – особливий, самостійний, агрегований 
ресурс, такий як земля, праця та капітал. Вона, насамперед є ресурсом, 
який набуває форми або праці, або капіталу. Нашу позицію можна 
пояснити тим, що, по-перше, інформація на відміну від названого вище не 
має самостійної особливої форми доходу. Згадаємо, що земля приносить 
дохід у формі ренти, капітал – у формі процента та прибутку, а праця – у 
формі заробітної плати. Специфіка інформації проявляється в тому, що 
вона може бути атрибутом праці (за умови, що інформація не має 
відокремленого від її носія існування) або атрибутом капіталу (якщо 
інформація має відокремлене від суб’єкта-носія існування). У першому 
випадку повніше та краще інформований економічний суб’єкт отримує 
дохід у формі заробітної плати (якщо це найманий працівник) та 
нормальний прибуток (якщо це підприємець). Якщо носіїв важливої для 
економіки інформації досить обмежена кількість, вони, крім заробітної 
плати та нормального прибутку будуть отримувати ще й рентний дохід, 
зумовлений обмеженою пропозицією ресурсу праці, що володіє такою 
інформацією. Якщо інформація має відокремлене існування у формі 
публікацій у книгах, газетах, журналах, мережі Інтернет, на дисках та ін., 
тобто у формі капіталу, нею можуть скористатись ті, хто може купити цей 
капітал. Винагородою за користування цією інформацією-капіталом є 
прибуток чи процент (Базилевич К.С., 2004).   

Підсумовуючи викладене, підкреслимо, що інформація може бути як 
предметом споживання, так і економічним ресурсом, але не агрегованим 
як земля, праця чи капітал, а одним із структурних елементів праці (у 
формі знань) чи капіталу. Це означає, що вона може існувати у 
нематеріальній (знання) та матеріальній (відомості, що є об’єктом 
обробки, збереження та передачі) формах. Інформаційну складову 
містять у собі всі об’єкти живої та неживої природи. Однак здобути цю 
інформацію може далеко не кожний суб’єкт. Людина здобуває інформацію 
впродовж усього свого життя насамперед шляхом власного досвіду. 
Проте в ХХ ст. створюється інформаційна індустрія – різновид діяльності, 
спрямований на здобуття інформації, її обробку, зберігання та передачу 
на відстань. Результатом цієї діяльності є інформаційний продукт. 
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Інформаційний продукт – документована інформація, підготована 
відповідно до потреб користувача, а інформаційна послуга – це дії 
власників інформації щодо забезпечення користувачів інформаційним 
продуктом (Словник-довідник “Генеза ринкової економіки”, 2004).  

 
Розглянемо особливості інформаційного продукту в товарній його 

формі.  
До особливостей інформаційного продукту можна віднести: 
1.  Він може одночасно використовуватись багатьма суб’єктами, 

тобто за характером споживання інформаційний продукт є суспільним 
благом. 

2.  Як нематеріальний актив власне інформація не має фізичного 
зносу. Їй (інформації) властивий лише моральний знос. 

3.  Швидке старіння інформаційного продукту, що робить 
недоцільним тривале його зберігання. На нашу думку, найефективнішою 
формою збору та зберігання інформації є комп’ютерна техніка. 

4.  Збільшення кількості споживачів інформаційного продукту 
потребує зростання обсягу його виробництва, що збільшує обсяг витрат 
на його створення,  здобута інформація хоч для одного суб’єкта, хоч для 
великого загалу має свою вартість (втілені на її виробництво витрати 
праці) незалежно від того, скільки суб’єктів претендує на її споживання. 
Чим більша кількість споживачів готова оплатити цю інформацію та її 
спожити, тим меншу ціну для окремого суб’єкта вона буде коштувати, 
адже ціна кожної наступної одиниці інформаційного продукту буде 
зменшуватися і в решті решт прямуватиме до нуля. Витрати на 
розповсюдження першої одиниці інформаційного продукту також значно 
перевищують витрати на наступне його (продукту) розповсюдження. Це 
означає, що ціна на інформаційний продукт, використання якого 
поширюється на все суспільство,  визначатиметься  в решті решт 
витратами на трансляцію (передачу) цієї інформації. В цьому полягає 
специфіка дії закону вартості для інформаційного продукту, поширення 
якого не обмежується у просторі та часі. 

5.  Гранична корисність будь-якого блага в міру насичення 
споживання зменшується, тоді як інформаційна складова, насамперед 
для споживача виробничої ринкової інформації, постійно змінюється і 
тому її корисність не тільки не зменшується, а зростає по мірі насичення 
інформацією як по горизонталі, так і по вертикалі, адже чим повніша 
інформація про ринок, тим менший рівень невизначеності, тим 
адекватніше управлінське економічне рішення можна прийняти 
менеджеру. Саме в цьому полягає специфіка дії закону граничної 
корисності для інформаційного продукту. 

Оцінюючи роль інформації в сучасних ринкових системах, слід 
зазначити, що інформація є передумовою і продуктом ринку. 
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Функціонування сучасних ринкових систем ґрунтується не стільки на 
інтуїції, скільки на глибокій інформативності. З одного боку, це означає, 
що перш ніж розпочати справу, ділова людина мусить оволодіти 
достовірною та найповнішою інформацією про потенційних споживачів, 
наявність (відсутність) бар’єрів щодо вступу в даний сегмент ринку, про 
потенційних конкурентів та ін. З іншого боку – ринок сам інформує і 
споживача, і виробника, як реально існуючих, так і потенційних, через 
ціни, ставки відсотків та розмір заробітної плати, дефіцит чи надлишок 
певних благ на тих чи інших ринках. 

Отже, в найзагальнішому вигляді ми висвітлили інформацію як 
передумову і як продукт ринкової економіки. Тепер розглянемо, яке місце 
займає метеорологічна інформація в системі інформаційного продукту та 
чому вона є інформаційним продуктом? Насамперед тому, що 
необхідність споживання метеорологічної інформації зумовлена 
потребою повідомлення (інформування) потенційного споживача 
економічного блага про поточну метеорологічну ситуацію та її можливі 
зміни з метою отримання корисних властивостей. Основна функція 
метеорологічної інформації – інформаційна. Заради неї її виробники 
дбають про естетику, доступність, достовірність тощо. Проте, це 
особливий інформаційний продукт. Для того щоб зрозуміти, в чому 
полягає ця особливість, треба висвітлити основні риси метеорологічного 
інформаційного продукту як такого. 

1. МІП є результатом інтелектуальної праці, адже здобуття 
інформації не є, як правило, матеріальною діяльністю. 

2. Цей інформаційний продукт для збереження, обробки та 
розповсюдження використовує матеріально-речові засоби у формі 
оголошень, повідомлень, звернень по радіо, телебаченню, в мережі 
Інтернет, які записані на відеоролик, диск та ін. Ці речові продукти є 
матеріальними носіями інформації, що утворює її зміст. Тому МІП містить 
у собі як власне метеорологічну інформацію, яка є нематеріальною, так і 
матеріальний продукт, який кодує цю інформацію, зберігає і передає її у 
певній матеріальній формі. Тому метеорологічний інформаційний продукт 
є одночасно товаром-річчю та товаром-послугою. Зацікавлений споживач 
замовляє МІП, оплачуючи насамперед оформлення належним чином 
інформації та її зберігання й розповсюдження різними технічними та 
технологічними засобами. На кінцевого споживача справляє вплив щодо 
стимулювання прийняття виважених економічних рішень власне 
інформація про поточні метеорологічні умови та їх можливі зміни. Просто 
ця інформація доставляється (доводиться до відома споживача) певними 
технічними засобами, які не є безпосередньо такими, що впливають на 
його економічну поведінку. Саме тому, на нашу думку, є підстави 
стверджувати, що на ринку метеорологічних послуг реалізується продукт, 
що набуває форми інформаційної послуги. Підтвердженням такої позиції 
слугує той факт, що на ринку метеорологічних послуг пред’являється 
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попит на інформацію, а пропонується інформаційний продукт, що містить 
в собі як інформаційну складову (неречову), так і матеріальні засоби 
доставки цієї інформації до споживача. Споживач зазвичай не може 
скористатися метеорологічною інформацією без її речової складової. 

3. МІП – товар, як і будь-який інший товар, має дві основні 
властивості: задоволення певних людських потреб (споживна вартість) та 
здатність обмінюватися на інші блага у певних пропорціях (мінова 
вартість). В основі пропорції обміну одного товару на інший лежить 
вартість (суспільно необхідні витрати часу, втілені в товарі). Споживна 
вартість (корисність) метеорологічної інформації полягає в тому, що 
вона дає змогу кінцевому споживачу (індивіду або господарському 
суб’єкту) визначитись із своєю поточною чи майбутньою економічною 
поведінкою та обрати найефективнішу її модель серед величезної 
кількості альтернативних варіантів, максимізувати рівень задоволення 
його економічних потреб. Вартість метеорологічного інформаційного 
продукту визначається визнаними суспільством витратами на здобуття, 
зберігання і розповсюдження метеорологічної інформації. 

4. Процес розповсюдження (трансляції) метеорологічної інформації 
та процес її споживання можуть збігатися (наприклад, пасажир метро 
піднімається ескалатором, а через гучномовець транслюють інформацію 
про погодні умови на вулиці, яка автоматично споживається 
(асимілюється) пасажиром), а можуть і не збігатися (наприклад, через 
телевізійне звернення розповсюджується прогноз погоди на завтра, а 
господиня в цей час зайнята іншими справами або ж навмисно перемикає 
телевізор на інший канал, внаслідок чого не відбувається споживання 
метеорологічної інформації). 

5. Виробництво і споживання МІП зумовлюють специфічні 
виробничі відносини між учасниками цього ринку. Виробниками 
метеорологічного інформаційного продукту є спеціалізовані організації, 
що розробляють сутність та зміст прогнозу погоди, методи та форми його 
формування та виробництва, здійснюють фінансування, тобто створюють 
МІП. Поширення метеорологічної інформації потребує співпраці на 
комерційних засадах зі ЗМІ (телебаченням, радіо, газетами та ін.). Для 
доведення інформації про стан навколишнього середовища до кінцевого 
споживача необхідні додаткові витрати. Це своєрідні витрати обігу, що 
оплачує замовник прогнозів погоди. Кінцевими споживачами прогнозу 
погоди є фізичні та юридичні особи, заради яких поширюється інформація 
про погоду та її можливі зміни з метою спонукання їх до ефективної 
економічної поведінки. Це, в свою чергу, дає змогу суб’єктам економічних 
взаємовідносин збільшити потенційний дохід та знизити можливі 
додаткові витрати внаслідок несприятливих погодних умов.  

Метеорологічній інформації властивий досить модифікований 
механізм визначення її вартості. Неможливість однозначної вартісної 
оцінки метеорологічної інформації пояснюється такими чинниками: 
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1. Інтелектуальна праця, втілена в інформаційному продукті, майже 
не піддається редукції (зведенню складної конкретної праці до 
абстрактної простої праці). Це пояснюється тим, що, приміром, 
інформація про те, як певні зміни напрямку вітру впливають на рух комах 
в процесі опилення врожаю, займають декілька рядків, а людство йшло 
до цього розуміння, можливо, десятки або й сотні років. Як оцінити у 

грошовій формі витрати суспільства на здобуття цієї інформації  
невідомо.  

2. Розповсюдження МІ за своїм змістом не є її відтворенням, а 
швидше за все – тиражуванням чи трансляцією. Тому індивідуальні 
витрати та індивідуальна корисність метеорологічних послуг не зводяться 
до визначення суми суспільних витрат і розміру суспільної корисності 
таким самим способом, як це має місце при виробництві матеріальних 
благ періоду класичного індустріального суспільства. 

Все це ускладнює механізм визначення вартості метеорологічних 
послуг, що зумовлює частіше договірні ціни, ніж такі, в основу яких 
покладено середні суспільні витрати на їх виробництво й поширення. 

Специфіка ринку метеорологічних послуг проявляється також в 
певних особливостях взаємин між замовником (споживачем) МІ та його 
виробником (постачальником). Зміст цієї специфіки полягає в тому, що тут 
можливі два варіанти взаємодії. Перший – коли взаємодія здійснюється 
безпосередньо за схемою «замовник–виробник». Інший – передбачає 
існування двох споживачів: проміжного (замовник прогнозу погоди – 
державні ограни влади чи приватні ринкові суб’єкти) і кінцевого, на якого 
спрямована метеорологічна інформація (приватна особа або організація). 
Кінцевий споживач прогнозу погоди не має належних засобів впливу ні на 
його поширення, ні на обмеження обсягу метеорологічної інформації. 
Скільки разів на день, тиждень, місяць тощо буде транслюватись прогноз 
погоди, встановлено договором між замовником та його 
розповсюджувачем (транслятором). 

МІ має своєрідний, відмінний від морального зносу основного 
капіталу, механізм старіння. Моральне старіння метеорологічної 
інформації, на нашу думку, відносна величина. Дане твердження 
ґрунтується на тезі, що моральний знос (втрата актуальності) 
метеорологічної інформації можливий лише для якогось конкретного 
економічного суб’єкта, оскільки в будь-який момент часу існує споживач, 
що не зустрічав даної метеорологічної інформації. Це означає, що ця 
інформація буде для нього актуальна та нова. Рівень морального зносу 
прогностичної МІ тісно пов’язаний з поняттям завчасності прогнозу погоди 
та деякими іншими його характеристиками. 

Розвиток ринку метеорологічних послуг потребує створення певної 
інфраструктури. Пояснюється це тим, що з розвитком ринкового 
механізму в економіці з’являється необхідність створення 
спеціалізованого виду діяльності щодо задоволення потреб окремих 
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ринків, організованої системи, яка відображує попит і пропозицію. 
Виникнення будь-якого нового сегмента ринку зумовлює виникнення 
нових організацій, які забезпечують його цивілізоване функціонування.  

 

Інфраструктура ринку метеорологічних послуг – це система, що 
забезпечує нормальні умови функціонування цього ринку через 
регулювання поведінки його суб’єктів на основі певної елементної 
бази. 

 
Інфраструктура ринку МП є невід’ємною умовою його сталого 

розвитку, багато в чому визначає його відтворювальні та конкурентні 
можливості. Призначення інфраструктури цього ринку полягає в створенні 
господарського комплексу, що стабільно функціонує та реагує на прямі й 
непрямі керуючі впливи з боку зовнішнього середовища. 

Інфраструктурні елементи ринку МП є умовою своєрідної функції 
(зменшення ризикованості господарської діяльності, прискорення 
товарообігу, збільшення ВВП та ін.), що покладена на нього економікою. 
До цих елементів можна віднести правове і нормативне забезпечення, 
кредитно-фінансову систему, засоби масової інформації, систему 
метеорологічного спостереження, систему підготовки професійних кадрів, 
наукове обслуговування, професійну етику та мову. Як видно з рисунку 
1.14, взаємодія цих елементів виступає основою для функціонування 
суб’єктів ринку метеорологічних послуг, до яких належать замовники 
прогнозів погоди, метеорологічні організації, засоби масової інформації, 
організації та установи, що здійснюють паралельні послуги. 

Слід також звернути увагу на досить цікаву ситуацію, що стосується 
дуалістичної природи таких ринкових суб’єктів, як ЗМІ, організації та 
установи, що здійснюють паралельні послуги. На нашу думку, ці суб’єкти 
ринку метеорологічних послуг виконують деякі чітко виражені функції його 
інфраструктурних елементів.   

До таких функцій можна віднести: у ЗМІ – надання послуг 
метеорологічним організаціям по розміщенню інформаційних звернень; у 
організацій та установ, що надають паралельні послуги, – надання 
метеорологам послуг щодо підвищення якості збору та обробки 
метеорологічної інформації. Виконуючи ці функції, вони надають послуги 
безпосередньому виробнику товару-послуги – метеорологічній 
організації, створюють загальні умови для якісного виробництва, тобто 
виступають у ролі інфраструктурних елементів. Ступінь розвитку 
інфраструктури світового ринку метеорологічних послуг сприяє активізації 
його діяльності. Об’єктом економічних відносин на ринку МП є 
метеорологічна інформація, що втілює в собі споживчий образ 
метеорологічної ситуації. Основними суб’єктами ринку метеорологічних 
послуг виступають замовники пронозу погоди, метеорологічні організації, 
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засоби масової інформації, організації, що надають паралельні послуги, 
кінцеві споживачі товарів і послуг. Кожен із них виконує на ринку свою 
функцію та реалізує власні економічні інтереси. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1.14. Взаємодія суб’єктів ринку метеорологічних послуг  

на основі його інфраструктурних елементів 
 
Модель взаємодії на ринку метеорологічних послуг подана на 

рисунку 1.14. Однак, розглядаючи процес взаємодії на будь-якому ринку, 
потрібно дати визначення цього ринку, використовуючи знання про його 
об’єкт, суб’єкти, принципи їх взаємодії. Якщо розглядати ринок 
метеорологічних послуг як особливий вид ринку, то можна говорити про 
нього і у вузькому та широкому розумінні.   

Ринок МП у вузькому розумінні – це сукупність таких його основних 
суб’єктів, як замовники прогнозу погоди, метеорологічні організації, 
засоби масової інформації, суб’єкти підприємницької діяльності, що 
надають паралельні послуги, та інші учасники цього ринку. Така дефініція 
навіть не дає визначення ринку у вузькому розумінні, механізм дії ринку 
за цим визначенням зводиться до відносин замовник (споживач) – 
виконавець (постачальник) пронозу погоди. Тобто, не враховано весь 
спектр ринку метеорологічних послуг, всі його особливості та специфіку.  

Якщо розглядати ринок метеорологічних послуг у широкому 
розумінні, то крім усіх згаданих вище його суб’єктів, видів прогнозу погоди 

Засоби масової 

інформації 

Організації, що 
надають паралельні 

послуги 

Метеорологічні 
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послуг 

 



Шевченко О.Г., Сніжко С.І., Вітренко А.О. ЕКОНОМІЧНА МЕТЕОРОЛОГІЯ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

46 
 

та метеорологічних послуг необхідно згадати про його особливого 
учасника – людину, як суб’єкта економічних взаємовідносин та кінцевого 
споживача МІ. Саме на цьому учаснику ринку метеорологічних послуг 
концентрується весь спектр інформаційного впливу, інформаційні 
кампанії мають за мету донесення відповідної метеорологічної інформації 
до нього з метою спонукання до специфічної економічної поведінки. 
Поведінку цього учасника ринку досліджують державні та приватні 
установи та організації для найповнішого відображення його економічної 
поведінки під впливом інформації про зміни навколишнього середовища. 
Отже, в широкому розумінні поняття “ринок метеорологічних послуг” 
враховується “кінцевий споживач прогнозу погоди”, який виступає однією 
з провідних ланок, справляючи на цей ринок неабиякий вплив. 

 

Ринок метеорологічних послуг – сукупність економічних відносин, 
пов’язаних із формуванням попиту на метеорологічний продукт і 
пропозиціями цього продукту між його продавцями (метеорологічні 
організації) та покупцями (замовниками прогнозу погоди та інших 
видів метеорологічної інформації), з метою організації бажаного 
впливу на економічну поведінку кінцевого споживача метеорологічної 
інформації. 

 
Основна величина, що характеризує ситуацію на будь-якому ринку, 

є його місткість.  
 

Місткість ринку – це обсяг реалізованого в регіоні (країні) 
визначеного виду товару протягом одного року, розрахований на 
основі даних національної промислової і зовнішньоторговельної 
статистики у фізичних чи вартісних одиницях. 

 
У зв’язку з неоднорідністю метеорологічної інформації, яка виступає 

як у неречовій, так і в речовій формах, дуже складно обчислити її 
фізичний обсяг. Місткість ринку метеорологічної інформації визначається 
обсягом реалізованих метеорологічних послуг (включаючи послуги по 
створенню метеорологічного продукту) у вартісному вираженні в регіоні 
чи країні за певний період часу за певних умов. Базисом для оцінки 
розмірів галузі метеорологічних послуг є витрати замовників прогнозу 
погоди та щорічні витрати всіх замовників на всі засоби поширення 
метеорологічної інформації – газети, журнали, телебачення, радіо, 
мережа Інтернет  тощо. 

Ринок метеорологічних послуг, як і будь-який інший ринок, може 
бути структурований (рис. 1.15).   
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1.4. Специфічні детермінанти формування попиту  
та пропозиції на ринку метеорологічних послуг 

 
Ринок метеорологічних послуг функціонує аналогічно традиційним 

товарним ринкам. Але під впливом специфічності товару 
(метеорологічний інформаційний продукт) формуються елементи 
новизни та специфічні особливості в процесі формування попиту та 
пропозиції на метеорологічну інформацію. 

 

Особливі риси метеорологічної інформації як товару: 
1) абстрактна форма; 
2) засіб відображення процесів та подій; 
3) не втрачає своїх корисних властивостей в процесі споживання; 
4) має різні способи надання споживачу; 
5) матеріальною формою вираження є носій; 
6) втрачає корисність із втратою актуальності. 

 
Ці особливі риси МІ зумовлюють відмінності у процесах її 

виробництва, розподілу, обміну та споживання. Розглянемо їх 
детальніше.  

В процесі виробництва метеорологічної інформації 
використовується переважно інтелектуальна праця людини. Результат 
цієї праці прямо пропорційно залежить від рівня професійних знань та 
навичок робітника. Ці знання та навички є визначальною складовою 
частиною вартості МІП. Тому, в процесі визначення його трудомісткості, 
конче необхідно враховувати прямі витрати праці (збір та обробка 
метеорологічної інформації) та опосередковані витрати праці (витрати на 
отримання професійних навичок та кваліфікації). Цей процес є дуже 
складним, адже людська праця схильна до спрощення та знаходиться під 
впливом редукції. 

 

Редукція праці – це процес перетворення складної праці на просту 
під впливом додаткових знань та навичок людини. Базою для редукції 
праці є низькокваліфікована праця людини, яка не потребує 
спеціальних знань та навичок і відповідає середнім людським 
розумовим та фізичним здібностям. 

 
Стосовно матеріальних витрат на носій інформації, то, у порівнянні 

з іншими, вони є незначними, як у відносному, так і в абсолютному 
значеннях. Отже, вартість МІП формується в результаті витрат 
інтелектуальної праці людини. Таке твердження дає змогу обґрунтувати 
мінімальний розмір виробничих витрат для метеорологічної інформації. 
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Більша частина витрат на виробництво метеорологічної інформації 
припадає на початок виробничого процесу, тому витрати виробництва 
першої одиниці МІП є непропорційно великими у порівнянні з кожною 
наступною одиницею. Цей чинник має значний вплив на формування 
пропозиції метеорологічної інформації (SМІ). Окрім того, слід враховувати, 
що в процесі передачі права власності на МІ вона не зникає у виробника 
та в процесі її споживання (завдяки нематеріальній природі). Це 
призводить до того, що пропозиція метеорологічної інформації є 
нееластичною. На еластичність пропозиції МІ найбільший вплив чинить 
така властивість, як унікальність. Чим вищий рівень унікальності 
метеорологічної інформації, тим менша еластичність її пропозиції 
(рис. 1.16). 

 

   

Рис. 1.16. Криві пропозиції метеорологічної інформації 
На рисунках 1 а, б, в відображено: 

1а – абсолютно еластична пропозиція; 
1б – абсолютно нееластична пропозиція; 

1в – пропозиція метеорологічної інформації 
 
Виробник метеорологічної інформації бажає продати якомога 

більше її одиниць за максимальною ціною (проте існує мінімальна ціна на 
метеорологічну інформацію – за якої виробник метеорологічної 
інформації починає пропонувати її на ринку метеорологічних послуг). 
Враховуючи той факт, що МІП є результатом інтелектуальної праці 
людини, неможливо створити два абсолютно ідентичні МІП. Тому, 
виробник МІ займає тимчасове монопольне становище та має значний 
вплив на її ціну та обсяг виробництва. 

У випадку появи на ринку товарів-замінників (іншої МІ) її ціна 
знижується, а бажання продати більшу її кількість зберігається, адже 
рівень витрат на її копіювання дуже незначний.  

Бажання виробника МІ до її продажу буде зберігатися до того часу, 
доки вона перевищує рівень Pmin. До цього рівня пропозиція МІ майже 
необмежена. В умовах цінової нееластичності пропозиції на МІ 
вирішальними детермінантами її обсягів стають нецінові детермінанти: 
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1) унікальність метеорологічної інформації; 
2) ціна товарів-субститутів (альтернативної МІ); 
3) імідж виробника МІ (успішність його прогнозів); 
4) інноваційність МІ (застосування новітніх методів, обладнання, 

знань, ноу-хау тощо); 
5) відношення споживача МІ до ризику. 
Під впливом нецінових факторів крива S переміщується в криву S’ 

або S’ (рис. 1.17). 
 

 
 

Рис. 1.17. Переміщення кривої пропозиції  
метеорологічної інформації під впливом нецінових факторів 

 
Проте, необхідно розглянути варіант, коли ціна на МІ 

встановлюється на рівні. В такому випадку, вироблену МІ у питаннях 
встановлення ціни на неї, необхідно враховувати такий факт, що 
корисність МІ для конкретного споживача залежить від кількості її 
користувачів. Основним чинником, який впливає на встановлення ціни МІ 
на мінімальному рівні є стандартизація МІ та формалізація її споживання. 
Наприклад, споживання суспільством безкоштовних прогнозів погоди 
створює єдину та стандартизовану їх систему з мінімальними 
прогнозними показниками – температура повітря, вологість, напрям та 
швидкість вітру. Така система створює вимоги для нової МІ. Тому в деяких 
випадках виробник МІ розповсюджує її безкоштовно, а отримавши певний 
споживчий сегмент, може змінювати її обсяг та умови продажу. Зі свого 
боку споживач має прийняти нові умови. На рис. 1.17 відповідно 
переміщення кривої S в S’’. 

Таким чином можна зробити наступні висновки: 
1) пропозиція МІ є нееластичною за ціною; 
2) основними детермінантами пропозиції є нецінові чинники; 
3) виробник МІ має монопольну владу на ринку метеорологічних 

послуг; 
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4) виробник МІ може знизити її ціну до рівня Pmin з метою зайняття 
монопольного становища. 

З боку попиту на МІ, то він формується та змінюється аналогічно як 
у випадку звичайних товарних ринків – зменшення ціни збільшує попит, а 
зростання ціни його зменшує. Проте, інша ситуація зі спеціалізованим 
метеорологічним забезпеченням, яке необхідне для прийняття 
ефективних господарських рішень. У цьому випадку попит формується під 
впливом тих організацій, які за відсутності спеціалізованої МІ стикаються 
із ризиком. Чим більший ступінь ризику та менший рівень його сприйняття, 
тим більшу ціну готова заплатити організація за МІ. Враховуючи 
нематеріальну природу інформації відзначимо, що споживачу дуже важко 
визначити її якість. Попит на МІ існує лише за умови її високої якості. Тому 
при формування індивідуального попиту споживач, в основному, 
орієнтується на ціну МІ. На його думку, чим вища ціна на МІ, тим вища її 
якість, точність, актуальність, складніше метеорологічне обладнання 
застосовувалося для її створення. 

На рисунку 1.18 відображена крива індивідуального попиту на МІ – 
Dmi. 

 

 
 

Рис. 1.18. Крива індивідуального попиту на метеорологічну інформацію 
 
В даному випадку точка А показує мінімальний обсяг МІ, який 

споживач готовий придбати за ціною PA. Точка B, точка зламу на графіку, 
відображає максимально повний обсяг інформації, який влаштовує 
споживача. Подальше зростання ціни на МІ зумовлене чинниками ризику. 
У випадку, коли ціна на МІ буде більшою, ніж рівень витрат від її 
відсутності (т. С та Pmax), споживач відмовиться від її купівлі. У випадку 
особливого спеціалізованого метеорологічного забезпечення можливий 
випадок абсолютно нееластичного за ціною попиту (рис. 1.19). 

У такої МІ відсутні ринкові аналоги, а попит формується незалежно 
від її ціни. Попит на МІ має короткостроковий характер порівняно з іншими 
товарами, адже МІ має значний темп морального зношування – втрата 
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актуальності. Тому виробники МІ намагаються прогнозувати попит, 
диверсифікувати МІ, запропонувати нові показники для прогнозування, 
тощо. Причому вони намагаються це зробити до повного морального 
зносу попередньої МІ. 

 

 
 

Рис. 1.19. Крива попиту на метеорологічну інформацію 
 
Така ситуація пояснюється особливістю життєвого циклу 

метеорологічного інформаційного продукту, як товару. 
 

МІП має наступні стадії життєвого циклу: 
1) створення; 
2) вихід на ринок; 
3) зростання продажу; 
4) насичення ринку – зрілість; 
5) зменшення продажу. 

 
Однак, на відміну від звичайних товарів, насичення ринку 

метеорологічною інформацією призводить до виникнення процесу 
трансформації потреби в такому інформаційному продукті в бік 
необхідності зростання її інформативності та якості. Такі зміни, в свою 
чергу, можливі лише за умови технологічного вдосконалення процесу 
збору та обробки МІ. Виробник МІ, враховуючи короткостроковість 
життєвого циклу МІП, ще на стадії його створення та виходу на ринок має 
розпочати розробку нового МІП та модернізацію попереднього. На 
рисунку 1.20 представлено структурно-логічну схему життєвого циклу 
МІП. 
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Рис. 1.20. Структурно-логічна схема життєвого циклу МІП 
 
Життєвий цикл МІП у вигляді його послідових стадій виглядає 

наступним чином: 
ІІ (т. В – т. С) – стадія виходу на ринок; 
ІІІ (т. С – т. D) – стадія зростання  продажу; 
т. D – насичення ринку та зрілість МІП; 
IV (т. D – т. Е) (т. А1 – т.В1)  – зменшення продажу, технологічний 

розрив та створення/модернізація нового МІП. 
Специфічні характеристики МІ вимагають від її виробників дуже 

швидкої реакції на зміну обсягу попиту, адже такий попит має занадто 
короткостроковий характер. Задоволення попиту на метеорологічний 
інформаційний продукт вимагає постійного його вдосконалення та 
створення нового за якістю або навіть сутністю МІП. 

 

Попит на ринку МІП значно залежить також від нецінових 
детермінант: 
1) зміни обсягів капітальних витрат в метеозалежних галузях – чим 
новіше обладнання та технології вони використовують, тим 
більший попит на МІ; 
2) зміни характеру праці в метеозалежних галузях – складність 
навчання власного персоналу в метеозалежних галузях та спроби 
зменшити операційні витрати шляхом аутсортингу 
метеорологічних послуг; 
3) технологічної залежності споживачів від МІП та вже укладених 
договорів на метеорологічне обслуговування. 

 
Досліджуючи специфіку попиту на МІП необхідно звернути особливу 

увагу на процеси глобалізації та врахувати вплив мережі Інтернет на 
формування попиту на МІ. 
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Глобальна інформаційна мережа Інтернет забезпечує можливість 
прямого зв’язку між споживачами метеорологічного інформаційного 
продукту та його виробником, дозволяє задовольнити індивідуальну 
потребу в ньому. Це призводить до активізації процесів кастомізації 
метеорологічної інформації. 

 

Кастомізація метеорологічної інформації – це готовність та 
здатність виробника підлаштовувати технологію отримання 
та/або глибину та обсяг МІ з метою максимізації рівня задоволення 
потреби споживача в ній. 

 
Виробник МІП здатний задовольнити індивідуальну потребу та 

кастомізувати його таким чином, щоб надати лише той обсяг 
метеорологічної інформації, який необхідний споживачу. При цьому ціна 
метеорологічного інформаційного продукту не лише не збільшується, а 
може навіть зменшуватися, адже його виробник надає споживачу лише 
необхідну інформацію. Можливість задовольняти індивідуальний попит 
на МІП позитивно впливає на ринковий обсяг попиту та може зсунути 
криву попиту вправо та вверх. 

Особливості формування попиту та пропозиції на метеорологічний 
інформаційний продукт впливають на модель взаємовідносин між 
основними ринковими суб’єктами та призводять до виникнення на ринку 
метеорологічних послуг монопольних тенденцій. 

Виробник метеорологічних послуг має можливість максимізувати 
свій прибуток як за допомогою ефекту масштабу, так і за допомогою 
зовнішнього ефекту від широкого використання метеорологічної 
інформації, адже цінність інформації зростає в результаті зростання 
кількості її споживачів. Відзначимо, що монопольні тенденції на рику 
метеорологічних послуг можуть знаходити свій прояв іншими шляхами у 
порівнянні з ринками матеріальних товарів. Зазвичай монополіст на ринку 
матеріальних товарів зменшує обсяг виробництва та збільшує ціну. На 
відміну від такої економічної поведінки на ринку метеорологічних послуг 
часто можна спостерігати ситуацію, коли виробник МІ збільшує обсяг 
виробництва та зменшує її ціну, наприклад, безкоштовні інтернет-сайти з 
прогнозом погоди. Тобто, виникає ситуація трансформації моделі ринку 
метеорологічних послуг в умовах постіндустріальних перетворень – з 
одного боку виникають монопольні тенденції на ринку, а з іншого боку 
виробники метеорологічної інформації тяжіють до моделі економічної 
поведінки досконало конкурентного підприємства, поводять себе 
відповідно до моделі економічної поведінки монополіста Й. Шумпетера. 
Сутність цієї моделі полягає в тому, що суб’єкти господарювання 
стимулюють інноваційний розвиток та впровадження інновацій у 
господарський обіг з метою мінімізації власних витрат. За таких умов 
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монополізація ринку метеорологічних послуг є ефективною, адже один 
великий виробник метеорологічної інформації здатен повністю 
задовольнити потребу у стандартизованому МІП за мінімального рівня 
витрат, а витрати суспільства від монополізації будуть мінімальними. 

 
 

1.5. Історія зародження та становлення  
ринку метеорологічних послуг 

 
Історія зародження, розвитку та становлення ринку метеорологічних 

послуг починається з початку 1940-х років, коли невелика лондонська 
організація Міжнародні Морські Консультанти (International Marine 
Consultants – англ.) почала надавати комерційні прогнози погоди для 
транспортних підприємств та організацій. Згодом, у 1950-х роках вона 
розширила свою діяльність та продавала метеорологічну інформацію 
щодо погодних умов у Перській Затоці. На початку 1960-х років 
Національна Метеорологічна та Гідрологічна Служба (National 
Meteorological and Hydrological Service – англ.) Великобританії розпочала 
створювати невеликі за обсягом та специфічні за змістом прогнози 
погоди, які стосувалися прогнозного рівня використання та споживання 
енергоносіїв та застосовувалися у приватній авіації. Комерційне 
застосування прогнозів погоди та їх активний продаж розпочалися у 1970-
х роках. Активізували таку діяльність дослідження морських вуглеводнів. 
Потреби видобувної галузі спонукали НМГС країн Європи до розширення 
асортименту метеорологічної інформації, на цій основі активізувався 
попит на неї, а метеорологічні організації почали отримувати значний 
прибуток, за рахунок якого вони компенсували або доповнювали урядове 
фінансування своєї діяльності. Таким чином, їхня діяльність була 
спрямована на задоволення потреб у МІ для великих метеозалежних 
організацій видобувної промисловості та транспорту. 

Це спричинило виокремлення в межах метеорологічних організацій 
структурних підрозділів, що спеціалізувалися на продажу МІ.  

 

Сьогодні в багатьох країнах в межах метеорологічних організацій 
функціонують дворівневі системи, в яких «низові» (downstream – 
англ.) відділення метеорологічних організацій – це комерційні 
підрозділи, а до «верхових» (upstream – англ.) відділень 
метеорологічних організацій належать їх структурні підрозділи, що 
займаються збором, зберіганням та обробкою всіх видів МІ; 
комп’ютерним аналізом та чисельним прогнозуванням – тобто всі 
підрозділи, які створюють метеорологічну інформацію, що здатна 
формувати додану вартість метеорологічних послуг. 
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В той самий час, уряд Великобританії, а потім – Франції та 
Німеччини почали реформування системи фінансування державних 
метеорологічних служб у напряму їх господарської та комерційної 
самостійності з метою поліпшення ефективності їх діяльності та 
скорочення державних витрат. Це врешті-решт призвело до створення 
особливої англійської моделі управління господарською діяльністю 
національної метеорологічної служби (UK Trading Fund/agency model – 
англ.), яка була сприйнята та впроваджена в діяльність більшості 
європейських НМГС. Сутність даної моделі полягає в тому, що НМГС 
функціонує як повністю незалежний господарюючий суб’єкт державної 
форми власності. Всі одержувачі результатів її економічної діяльності, 
включаючи уряд, розглядаються та трактуються як споживачі. Така 
модель застосовується у Великобританії, Франції, Німеччині та Швеції. 

Розглядаючи принципи функціонування даної моделі з точки зору 
економічної науки, можна відзначити: її головним недоліком є те, що 
отриманий економічний позитивний ефект від використання будь-якого 
виду метеорологічної інформації не зараховується до результатів 
господарської діяльності НМГС, проте абсорбується ВВП та державним 
бюджетом. Це призводить до зникнення стимулів НМГС до господарської 
діяльності, адже основна їх мета це отримання доходу. Тим не менше, 
застосування цієї моделі в Європі створило певні стартові умови для 
входу нових, невеликих підприємств, які почали створювати комерційний 
прогноз погоди для галузей транспорту, роздрібної торгівлі, страхування, 
засобів масової інформації. Вони почали використовувати також дані зі 
США і Японії, тим самим розширюючи ринок збуту. Ці країни мають 
відмінну від Європи систему побудови державних витрат: всі інформаційні 
продукти створені за рахунок коштів держави є умовно безкоштовними 
для приватного сектору, який створює за їх допомогою додану вартість 
(умовно безкоштовний продукт – інформаційний продукт, що має граничні 
витрати перерозподілу, які прагнуть до нуля). До умовно безкоштовних в 
США належить метеорологічна інформація Національної Служби Погоди 
(перш за все, інформація чисельних моделей, даних спостережень за 
погодою та деяка інша).  

Окремо відзначимо, що приватні метеорологічні підприємства з 
метою задоволення потреб споживачів у різних галузях економіки 
використовували спеціальне програмне забезпечення для локальних 
спостережень. Такі дії приватних організацій зменшували монопольний 
вплив НМГС, збільшували їх доходи, призводили до першого 
регулювання інтенсивності конкурентної боротьби в економіці шляхом 
вибіркового продажу раніше недоступної метеорологічної інформації. Та, 
найголовніше, спричинювали необхідність регулювання ринку 
метеорологічних послуг. 

Подальший розвиток ринку МП призвів до того, що у 1995 році НМГС 
Європейських країн в межах діяльності Всесвітньої метеорологічної 
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організації домовилися, що певний перелік метеорологічних даних, якими 
обмінюються на ринку, та які відомі зараз як Дані WMO-40, мають бути 
безкоштовними. Країни-члени ВМО мають здійснювати обмін даними на 
умовах вільного, необмеженого та безоплатного доступу. Це мають бути, 
перш за все, дані та продукція, що необхідні для забезпечення 
гідрометеорологічного обслуговування спрямованого на захист життя, 
власності та благополуччя всіх націй, також – додаткові дані, що необхідні 
для реалізації та зміцнення програм ВМО на глобальному, регіональному 
та національному рівнях. Важливим є також те, що згідно цієї ж резолюції 
ВМО передбачено, що країни-члени мають надавати дослідницьким і 
освітнім установам та організаціям для їх некомерційної діяльності 
вільний та необмежений доступ до всіх даних та продукції, якою країни 
обмінюються в рамках ВМО. Перелік метеорологічних даних та продукції, 
обмін якими здійснюється безоплатно наведено в додатку 1 до резолюції 
40 (Kr-XII) (див. Обмен метеорологическими данными. Руководящие 
принципы отношений в коммерческой метеорологической 
деятельности: политика и практика ВМО, 1996). 

Для управління та впливу на ринок такої метеорологічної інформації 
багато європейських НМГС об’єдналися в групу «ЕКОМЕТ». Вони 
заснували он-лайн «магазин» метеорологічної інформації та домовилися 
не розповсюджувати та не передавати один одному метеорологічну 
інформацію за допомогою інших каналів. Таким чином, вони отримали 
значні конкурентні переваги, адже контролювали весь масив 
метеорологічних даних та ціну їх розповсюдження серед інших учасників 
ринку метеорологічних послуг. 

В свою чергу приватні метеорологічні організації розпочинають 
процес конкурентної боротьби, в ній вони використовують такі свої 
конкурентні переваги, як: менший розмір та більша економічна 
самостійність і гнучкість, низький рівень сукупних витрат, відсутність 
державного контролю за ефективністю їх діяльності, ефективністю 
капітальних інвестицій, орієнтованість на максимізацію потреб 
споживача. Враховуючи високу вартість МІ, яку приватні організації 
отримували від НМГС, вони починають процеси її кастомізації з метою 
максимального задоволення специфічних потреб різних секторів 
економіки. Проте, проблема доступності та вартості МІ залишалася 
серйозною перешкодою для розвитку ринку метеорологічних послуг та 
приватних МО, як його частини. Тому в 1999 році приватні метеорологічні 
організації створили своє інтеграційне утворення PRIMET з метою 
досягнення двох чітких цілей: 

1) отримувати метеорологічну та супутню інформацію безкоштовно; 
2) створити чесне конкурентне середовище на ринку 

метеорологічних послуг. 
Обґрунтування першої з цих цілей є подвійним: 
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1) МІ є суспільним благом, отримання якого сплачено коштами 
платників податків, а тому вона має бути безкоштовною; 

2) широке застосування МІ дозволить сформувати ефективний 
ринок МП, стимулює розвиток національної економіки в цілому, збільшить 
рівень зайнятості та призведе до зростання податкових надходжень. 

 Обґрунтування другої мети можна також здійснити двома 
проблемними ситуаціями: 

1. Поширеною серед учасників ринку є думка, що концентрація 
обладнання, людських ресурсів та програмного забезпечення в НМГС, а 
також одночасна робота персоналу в «низових» та «верхових» 
відділеннях цих метеорологічних організацій призводить до перехресного 
субсидування їх діяльності та нецільового використання державних 
коштів, тобто вони є комерційно неуспішними, отже загальний прибуток 
забезпечується лише за рахунок державних коштів. 

2. Жоден з ринкових сегментів, навіть метеорологічне забезпечення 
авіації, не може бути монополізованим. 

На підтримку цієї логіки, захищаючи добросовісну конкуренцію, з 
метою створення єдиного вільного ринку безкоштовної МІ у 2003 році 
Європейською комісією була прийнята Директива про використання 
інформації публічного сектору (PSI Directive), згодом вона була 
затверджена Європейським парламентом. В цілому вона передбачала, 
що: 

1) вся інформація публічного сектору (включаючи МІ) має бути 
безкоштовна; 

2) у процесі розповсюдження ІПС не повинні використовуватися 
антиконкурентні механізми, в тому числі перехресне субсидування та 
особливі ліцензійні умови.  

Проте, під тиском національних урядів до цієї Директиви були 
внесені виняткові умови. За ними з неї виключені ті організації, яким 
необхідно частково відшкодовувати свої витрати за рахунок приватного 
сектору економіки. 

Ці установи мають право вимагати «розумну частину» своїх витрат 
на вартість даних, які вони генерують. По суті, вони можуть стягувати з 
учасників ринку платню, на яку вони (учасники) погоджуються 
добровільно. Більше того, Директива не передбачає належної перевірки 
«розумності» ціни за інформацію, тому вона може встановлюватися на 
будь-якому рівні. В результаті НМГС продовжували стягувати платню за 
МІ та застосовувати в своїй діяльності механізми антиконкурентної 
практики. 

Це призвело до розширення обсягу збуту МІ та до збільшення ринку 
метеорологічних послуг. НМГС навіть намагалися запровадити платні 
телефонні лінії з інформацією про прогноз погоди, проте індивідуальні 
споживачі не сприйняли ціну такої послуги. Це залишило ринковий простір 
для приватних МО. В науковій літературі можна знайти інформацію, що в 



Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

59 
 

цей період Європейський ринок метеорологічних послуг зростав на 6,5% 
щорічно в реальних цілях та досяг розмірів приблизно 530 млн євро у 
2006 році, 55% ринку належало НМГС, 45% – приватним метеорологічним 
організаціям. Ці дані наведені без врахування сегменту авіації, який є 
досить значимим. Така ситуація пояснюється наступними причинами: 

1) НМГС є надзвичайно закритими у питаннях обсягу надання 
послуг; 

2) контракти між організаціями цивільної авіації та НМГС є 
довгостроковими, що пов’язано з особливими умовами надання МІ для 
авіації. 

Незважаючи на значні темпи приросту в період з 1993 по 2006 роки 
його можна оцінити, як період втрачених можливостей. 

Адже, в США в цей період часу, використовуючи безкоштовні дані, 
обсяг ринку зростав на 17% щорічно в середньому та досяг 
1,4 млрд дол. США, майже в 3 рази більше ринку метеорологічних послуг 
Європи, де МІ була дуже дорога, а інколи навіть недоступна. 

Історію розвитку ринку метеорологічних послуг у 2006–2012 роках 
можна розподілити на кілька періодів. Часовий проміжок 2006–2009 рр. 
характеризується рецесією цього ринку. Відповідно статистичних даних 
ОЕСР з 2006 по 2009 рр. ВВП країн Європейського Союзу зростав в 
середньому на 2% щорічно, що призвело до зменшення обсягів надання 
метеорологічної інформації на 7% в середньому щорічно. Відзначимо, що 
НМГС скорочували обсяги надання метеорологічної інформації темпами, 
які перевищували таке скорочення у приватних МО – 8% та 5% у 
середньому щорічно в поточних цілях. 

Не дивно, що процеси рецесії торкнулися всіх сегментів ринку 
метеорологічних послуг та негативно вплинули на всіх його учасників. 
Враховуючи ситуацію спаду ділової активності на всіх ринках, 
метеорологи почали звертати свою увагу на окремого індивіда, як 
споживача МІ. Така ситуація стала можлива завдяки зростанню точності 
та якості прогнозів погоди у 1990-х роках. В середині 1990-х років окрема 
людина, як споживач метеорологічної інформації, не бачила сенсу 
сплачувати за індивідуальний прогноз погоди, адже він не був кращим ніж 
той, який можна було отримати безкоштовно, просто прослухавши радіо 
чи прочитавши газету. На початку 2000-х років люди звернули увагу, що 
якість прогнозів покращилася і вони варті невеликої суми грошей, яку 
треба сплатити, щоб отримати конкретний місцевий та своєчасний 
прогноз, який відповідає особистим потребам. Однак, для використання 
потенціалу зростання ринку метеорологічної інформації було необхідно 
виконання наступних умов: 

1) витрати виробництва відповідної МІ достатньої якості мали бути 
низькими, щоб її можна було продавати у невеликій кількості з метою 
отримання прибутку; 
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2) мала існувати специфічна технологія масової доставки значних 
масивів МІ за фактично нульових граничних витрат. 

Крім того, масовий продаж МІ кінцевому споживачу (людині) 
ускладнювався для приватних метеорологічних організацій високою 
ціною критичних метеорологічних даних, наприклад, радіолокації високої 
роздільної здатності. Для НМГС ще одним фактором ускладнення 
проникнення на ринок персональної МІ були високі середні операційні 
витрати. 

Проте, в цей період загальної рецесії ринку відбулися значні 
технологічні зміни, які повністю змінюють «правила гри» на ньому 
починаючи з 2009 року. Швидкий розвиток супутникових, комп’ютерних, 
комунікаційних технологій, здешевлення матеріальних компонентів 
мережі дослідження навколишнього середовища, зародження Інтернету 
речей, масова розробка погодних додатків для смартфонів відкрили 
новий ринок персональної метеорологічної інформації. Цей ринок стає 
комерційно привабливим, особливо для приватних МО, що отримали 
можливість продавати величезні обсяги МІ за невисокими цінами. Висока 
вартість виробництва та збору метеорологічних даних все ще 
зменшувала комерційну успішність та привабливість ринку персональної 
МІ, проте значні темпи його зростання дозволили компенсувати попередні 
роки стагнації для метеорологічних організацій. Кількість зацікавлених 
потенційних споживачів та відповідних переглядів Інтернет-сторінок в 
секторі метеорологічної інформації оцінюється мільйонами річних 
звернень. Навіть за умови дуже низької або нульової ціни, субсидованої 
за рахунок рекламної інформації, ринок персональної метеорологічної 
інформації стає комерційно привабливим, як для НМГС, так і для 
приватних метеорологічних організацій. Крім того, в цей період 
відбуваються процеси політичних змін, які призводять до реформування 
системи оплати МІ – вона стає безкоштовною та переходить у площину 
суспільних благ. Лідерами цих процесів у Європі стають Голландія, 
Фінляндія, Швеція, Норвегія та Ісландія. Іспанія також зробила МІ 
безкоштовною, але після економічної кризи та під тиском слабкості 
національної економіки, знову почала продаж своїх метеорологічних 
даних. Велика Британія, Німеччина та Франція, продають свої 
метеорологічні дані. Однак, для цих країн характерні процеси розширення 
переліку безкоштовних метеорологічних даних та зниження їхньої ціни. 
Крім того, НМГС Німеччини, Норвегії, Фінляндії, Швеції та Нідерландів не 
ведуть свою діяльність на ринку персональної метеорологічної 
інформації. 

Результатами таких технологічних та економічних змін стали 
середньорічні темпи зростання ринку МП з 2010 року на рівні 8% у 
середньому щорічно. Причому темпи зростання обсягів надання 
метеорологічних послуг для НМГС становили до 12% у середньому 
щорічно, а для приватних метеорологічних організацій до 4% у 
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середньому щорічно. Відзначимо, що у сегменті приватних МО 
відбуваються процеси консолідації, концентрації та об’єднання. 
Наприклад, Nowcasting International та MeteoMedia були придбані 
MeteoGroup, а Seaware AG було придбано компанією StormGeo. З іншого 
боку, значна кількість невеликих метеорологічних організацій не змогли 
подолати негативні наслідки рецесії в економіці та були змушені покинути 
ринок метеорологічних послуг. 

Провівши аналіз минулого та сьогодення ринку МІ можна зробити 
спробу прогнозу його майбутнього розвитку. На нашу думку, зростання 
ринку МП буде зумовлене загальним економічним розвитком та 
відновленням економіки після кризи. Це означає, що ринок є 
індикативним. Однією з умов розвитку даного ринку є його звільнення від 
додаткових оплат та зборів, які на сьогодні стимулюють процеси 
монополізації певних його сегментів. Використовуючи метод ланкової 
абстракції та моделювання, опишемо можливий вплив високої ціни МІ на 
прикладі трьох гіпотетичних малих приватних метеорологічних 
організацій. 

На рисунку 1.21 наведені витрати цих організацій на отримання МІ. 
Припустимо, що одна з них розташована у Франції і надає спеціалізовані 
прогнози погоди на транспортних організацій, інша – базується в Польщі, 
є невеликим метеорологічним підприємством, яке обслуговує засоби 
масової інформації, а третя – це компанія в Люксембурзі, що надає 
спеціалізовані прогнози погоди з високим рівнем доданої вартості для 
широкого кола клієнтів, наприклад, роздрібної торгівлі та засобів масової 
інформації. Ці країни були обрані спеціально, адже їх місце розташування 
ілюструє необхідність отримувати дані від різних НМГС, оскільки, вони 
тісно оточені іншими країнами (особливо це стосується Люксембургу). У 
нашому прикладі компанії є фіктивними, але МІ, якої вони потребують, є 
реальною. Ціни для прикладу взяті з каталогу ECOMET (www.ecomet.eu) 
з усіма відповідними знижками.   

Відповідно до даних таблиці 1.2 та рис. 1.22 річні витрати на 
отримання метеорологічних даних складуть 280 тис. євро, 80 тис. євро та 
225 тис. євро. Тобто, цим організаціям необхідно запропонувати річне 
обслуговування вартістю від 10 тис. євро широкому колу споживачів з 
метою покриття цих змінних витрат, які звичайно не виключають постійні 
витрати – заробітна плата персоналу, оплата програмного забезпечення, 
комунальні послуги тощо. Крім того, метеорологічні дані не зникають в 
процесі їх споживання та не конкурують між собою, тобто їх споживання 
одним клієнтом, не зменшує їх вартості та цінність для іншого, та 
неможливо заснувати нову метеорологічну організацію. Виникає також 
необхідність посилення конкурентної боротьби у сегменти, які є добре 
захищеними від неї – цивільна авіація. Зростання інтенсивності 
конкурентної боротьби в цих сегментах призведе до зменшення рівня 
витрат та зростання обсягу ринку МП в цілому. 
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Рис. 1.21. Частка витрат на метеорологічну інформацію  
в структурі витрат в кожній національній метеорологічній організації 

 
Таблиця 1.2. 

Витрати на отримання метеорологічної інформації (тис. євро) 
 

Назва показника Люксембург  Польща  Франція 

Супутникові дані 0 0 35 

Температурні дані 120 0 65 

Дані з радарів 15 30 40 

Синоптичні дані  90 50 90 

Чисельне 
прогнозування погоди 0 0 50 

ЗАГАЛОМ 225 80 280 

 
Підтвердження наших висновків ми можемо знайти в працях 

провідних вчених, які стверджували, що відміна плати за використаними 
метеорологічних даних призведе до зростання рівня податкових 
надходжень до 300 млн євро на рік (Pettiper, 2009). Не можна також 
забувати і про зростання самого ринку метеорологічних послуг на 10% 
щорічно, що також позитивно вплине на рівень податкових надходжень. 
Тобто, державна економічна політика має бути спрямована на 
стимулювання зростання ринку МП, позитивного впливу МІ на 
погодозалежні галузі та зростання доданої вартості, що була сформована 
використаними МІ. Таким чином, метеорологічні організації зможуть 
накопичувати позитивний економічний ефект від зростання зайнятості та 
одночасного зменшення витрат. Наші висновки можуть бути підтверджені 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Супутникові дані

Температурні дані

Дані з радарів

Синоптичні дані 

Чисельне 
прогнозування погоди

Люксембург 

Польща 
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Європейськими вченими, зокрема де Вірк із колегами у своїх 
дослідженнях стверджували, що скасування плати за метеорологічні дані 
та недопущення НМГС до ринку персональної МІ призвели до зростання 
обсягів цих ринків та формування широкого асортименту МП з високою 
доданою вартістю.  

Таким чином, за даними Американської ради з питань наук про 
Землю та ресурси (US Board on Earth Sciences and Resources – англ.) 
приблизно 35% ВВП розвинутих країн формується у погодозалежних 
галузях. За даними МВФ ВВП країн Європейського союзу складає 
14085,7х109 євро. Вважається, що точно неможливо визначити яка 
частина ВВП погодозалежних галузей може бути відновлена за рахунок 
врахування прогнозу погоди або іншої метеорологічної інформації. 

Проте, якщо можна передбачити, що 50% від 35% ВВП може 
виграти від використання МІ буде зростати, якщо співвідношення доходу 
до витрат від використання метеорологічної інформації складе 20 до 1, 
можна спрогнозувати ринок МП: 0,175х0,05х14085х109 євро. 

Таким чином, на сьогодні є значні резерви зростання ринку 
метеорологічних послуг, адже, рівень використання МІ становить лише 
0,25% від потреби в цих послугах (обсяг ринку МП Європи у 2012 році 
склав біля 350 млн євро). 

Окремо необхідно розглянути виклики та ризики, які властиві ринку 
МП. Незважаючи на тенденції зменшення ціни МІ та зростання 
інтенсивності конкурентної боротьби, існує значний рівень ризикованості 
розвитку ринку МП. Ці ризики, на перший погляд, не мають економічної 
сутності, проте, якщо їх не уникати, вони можуть призводити до значного 
рівня економічних витрат. Поточна стратегія багатьох НМГС до продажу 
МІ за високими цінами та обмеження доступу до МІ може призвести до 
втрати їх актуальності та дублювання їх функцій. Деякі приватні 
метеорологічні організації, особливо у Центральній та Східній Європі, 
вдаються до створення власних мереж спостереження за допомогою 
дешевих автоматичних метеорологічних станцій та залучення до 
метеорологічного спостереження суспільних ресурсів. Вони, навіть, 
розпочали процеси створення власних радіолокаційних мереж та 
розглядають можливість отримання метеорологічних даних за допомогою 
безпілотних літальних апаратів. Відзначимо, що отримання високоякісних 
метеорологічних даних є складним та високоспеціалізованим процесом. 
Адже, немає нічого простішого за проведення поганого спостереження та 
створення неякісного прогнозу погоди на його основі. Основна небезпека 
полягає в тому, що неможливо адекватно визначити із його результатів, 
що якість спостереження та прогнозу є незадовільною. Тобто, неякісні 
дані призводять до неякісного прогнозу, який має негативний технічний, 
соціальний та екологічний вплив.  

Виявляється, що лише держава, в основі НМГС, може дозволити 
собі збирати та обробляти великі обсяги даних (big data analysys – англ.). 
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Великомасштабні чисельні прогнози можуть бути забезпечені лише за 
допомогою масштабних державних інвестицій. Більш того, лише НМГС 
мають відповідні знання, навички та комп’ютерні засоби, що можуть 
забезпечити послідовне та своєчасне надання якісних метеорологічних 
спостережень, лише вони через ВМО можуть забезпечити підтримку 
міжнародних стандартів для генерації та обміну метеорологічними 
даними та інформацією, на які покладається вся система надання 
метеорологічних послуг. Важливо щоб ці знання, навички, оперативна 
спроможність та міжнародне співробітництво були збережені та 
використані для ефективного функціонування ринку метеорологічних 
послуг. За допомогою та участю НМГС можна забезпечити такі економічні 
процеси, створити ефективну економічну структуру для ринку 
персональних прогнозів (персональної МІ), що в кінцевому випадку 
призведе до створення доданої вартості та елементів суспільного 
багатства.  

 
 

1.6. Економічні аспекти використання «інтернету речей»  
для отримання метеорологічної інформації 

 
Інтернет та інтернет речей. Що таке сучасний Інтернет? Це – 

глобальна мережа (рис. 1.22), що складається з мільйонів приватних, 
публічних, академічних, промислових та урядових мереж, які пов’язані 
мережею комунікацій та мережевих технологій, всі використовують 
стандартний пакет протоколу Internet (TCP/IP). 

 

 
 

Рис. 1.22. Графічний 3D-образ Інтернету (www.vlib.us) 
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Інтернет речей – це мережа фізичних об’єктів, пристроїв,  які  
інтегровані в мережу Інтернет. Термін «інтернет речей» («internet 
of things» (IoT) – англ.) вперше був сформульований ще у далекому за 
технологічними мірками 1999 році. Саме поняття являє собою цілу 
концепцію комунікаційної мережі об’єктів («речей»), які мають 
технології для взаємодії між собою та з навколишнім середовищем. 
Крім того, вони покликані виконувати певні дії без втручання людини. 
Тобто всі пристрої у вашому домі, в автомобілі, і ті, що з вами – 
обробляють інформацію, обмінюються нею та здатні виконувати 
різні дії в залежності від цієї інформації. Середовище роботи таких 
пристроїв не обмежується лише розумним будинком, воно може 
охоплювати великі території і, з часом, ставати безмежним. 
Очікується, що кількість пристроїв, пов’язаних з інтернетом речей 
(IoT), досягне у 2020 році 50 млрд. 

 
У випадку використання інтернету речей в метеорології це може 

бути мережа метеорологічних сенсорів, розміщених за певним принципом 
у навколишньому середовищі та зв’язаних між собою через дротову, або 
бездротову  мережу. Це дозволяє в режимі реального часу отримувати та  
передавати оперативну інформацію про стан навколишнього 
середовища, обробляти її та приймати оперативні рішення, важливі для 
окремих галузей господарства, транспорту чи населення. Найбільша 
економічна доцільність та ефективність використання технологій 
інтернету речей досягається в тих галузях економічної діяльності, які є 
найбільш чутливими до впливу метеорологічних чинників, і в тих регіонах, 
де щільність діючої метеорологічної мережі є недостатньою і не надає 
споживачам метеорологічних послуг потрібної інформації з високим 
ступенем достовірності. 

Використання інтернету речей дозволяє оптимізувати  роботу 
підприємств і управління ризиками в складних умовах, надаючи 
інноваційні технології для прийняття рішень. Використання датчиків і 
швидкий доступ до різних джерел даних дозволяє компаніям приймати 
обґрунтовані рішення, що рятують життя, економлять кошти компанії, а 
також знижують ризики екологічних катастроф. 

Приклади використання інтернету речей для підвищення 
економічної ефективності метеорологічних послуг та зниження 
збитків від стихійних метеорологічних явищ у різних галузях економіки. 

Сільське господарство. Це один з найдавніших видів економічної 
діяльності та провідна галузь виробничої сфери, що займається 
рослинництвом і тваринництвом. Основним завданням сільського 
господарства є забезпечення населення продуктами харчування та 
постачання сировини для промисловості. 
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Враховуючи швидкі темпи приросту населення на земній кулі та 
зростаючу потребу у продуктах харчування, процеси глобального 
потепління клімату, скорочення площ орних земель, тощо, перед 
сільським господарством постали серйозні цивілізаційні виклики, встояти 
перед якими без використання нових технологій неможливо.  

Cільське господарство дуже залежить від кліматичних чинників 
(термічний режим атмосфери та ґрунту, кількість опадів та запаси 
продуктивної вологи в ґрунті) та атмосферних явищ (посух, заморозків, 
гроз, тощо). 

З несприятливими погодними умовами пов’язано 90% всіх втрат 
врожаю. Використання інтернету речей в сільському господарстві для 
моніторингу метеорологічних умов дозволяє значно знизити витрати на 
ведення виробництва та зменшити втрати врожаю і таким чином 
підвищити рентабельність галузі. 

Завдяки платформі IoT, яка може інтегрувати ІТ-технології та 
метеорологічні спостереження, фермери отримують можливість не лише 
спостерігати за погодою, а й прогнозувати її. Це допомагає фермерам 
приймати правильні рішення щодо посіву культур, вчасно вживати 
запобіжних заходів для зменшення негативних наслідків екстремальних 
погодних умов. Отримуючи точний і своєчасний прогноз погоди, фермери 
можуть оптимізувати  застосовування зрошувальних систем з метою 
економії води та для запобігання винесення пестицидів і добрив з 
сільськогосподарських угідь.  

Завдяки використанню технологій IoT дані з метеорологічних 
сенсорів  інтегруються з даними ґрунтових сенсорів, з даними 
дистанційного зондування стану угідь, тощо. Аналіз даних про стан 
посівів, вологість ґрунту та повітря, концентрацію CO2, температуру 
повітря, сонячну радіацію, кількість опадів, тощо, допомагає фермерам 
приймати правильні технологічні рішення, підвищити продуктивність та 
збільшити рентабельність аграрного бізнесу. 

Компанії «Infosys» і «Skata Seed» побудували випробувальний 
стенд з точного управління процесом розвитку рослин. Він дає можливість 
контролювати навколишнє середовище рослин цілодобово в режимі 
реального часу, аналізуючи дані аерофотозйомки та дані датчиків з 
ґрунту та навколишнього середовища. Ґрунтуючись на цій інформації 
фермери можуть приймати рішення та застосовати заходи захисту для 
зменшення втрат від несприятливих погодних умов, що допоможе  
підвищити врожайність сільськогосподарських культур. 

Сербська фірма «DunavNET» пропонує широкий спектр розумних 
сільськогосподарських рішень під назвою «AgroNET», який побудовано на 
платформі «Microsoft Azure IoT» і який  є цифровим консультантом для 
фермерів. Система здійснює дистанційний моніторинг 
сільськогосподарських угідь та вчасно інформує фермера про 
необхідність їх обробки в залежності від стану погоди та ґрунту. 
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Цікаве інноваційне рішення з використанням IoT пропонує для 
аграрного сектору компанія «IBM», яка створила  «Watson IoT Platform».  
Завдяки цій розробці є можливість приймати, зберігати та аналізувати 
дані, що надходять з різних джерел –  локальних сенсорів, антен, дронів, 
цифрових камер, метеорологічних станцій та сенсорів, а також – дані 
дистанційного зондування з різних супутників та загальнодоступних 
геологічних та кліматичних прогнозних джерел (рис. 1.23).  

 

 
 

Рис. 1.23. Структура «Watson IoT Platform» компанії «IBM» 
 
Ці можливості також можна поєднувати з іншими послугами та 

технологіями, в які «IBM» вкладає великі кошти. Наприклад, блокчейн, 
який у поєднанні з даними про погоду може реально трансформувати 
глобальний ланцюжок поставок продуктів харчування. 

Компанія «IBM» використовує глибокі експертні знання та 
результати досліджень стосовно інформаційного забезпечення та 
аналітики в галузі сільського господарства. Рішення «IBM» щодо точного 
вирощування сільськогосподарських культур базуються на платформі 
«Watson IoT», що надає фермерам найкращі можливості для отримання 
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даних з датчиків на місцевості, аерофотознімків та з інших дистанційних 
засобів зондування, їх зберігання та аналізу. Як кінцевий продукт 
платформа генерує результати обробки даних спостережень та робить їх 
доступними на основі інтерфейсу для мобільних пристроїв користувачам 
– виробникам сільськогосподарської продукції та науковцям. Це дозволяє 
забезпечити краще прийняття рішень та, в свою чергу, призведе до 
підвищення продуктивності праці. 

Існують і вітчизняні розробки систем агрометеорологічного 
моніторингу на базі концепції інтернету речей. Наприклад, система, що 
розроблена українською компанією «IT-Links» на базі метеорологічних 
станцій «Інспектор-метео» (рис. 1.24). Така система дає можливість: 

 здійснювати безперервний агрометеорологічний моніторинг та 
прогнозування погодних умов; 

 передбачати періоди з сприятливими погодними умовами для 
проведення сільськогосподарських робіт (посівні роботи, зрошення полів, 
внесення добрив і засобів захисту рослин, збору врожаю, тощо); 

 прогнозувати і попереджати появу шкідників і хвороб у рослин, 
розвиток яких залежить від температури навколишнього середовища; 

 попереджати про заморозки і посухи. 
 

 
 

Рис. 1.24. Метеорологічна станція «Інспектор-метео» українського 
виробництва як складова частина системи дистанційного  

моніторингу стану сільськогосподарських угідь (www.it-lynx.com/) 
 

http://www.it-lynx.com/
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Використання таких систем моніторингу погоди дає можливість 
суттєво знизити економічні збитки і підвищити рентабельність 
виробництва, зокрема через: 

 зменшення ймовірності захворювань рослин; 

 зменшення ймовірності атак шкідників; 

 заощадження коштів на внесення ЗЗР у разі відсутності ризику; 

 збільшення врожайності і якості сільськогосподарської продукції; 

 визначення норм поливу для конкретних культур; 

 зменшення зносу систем зрошення. 
Як не дивно, але сільське господарство використовує більше IоT та 

цифрових інновацій, ніж більшість інших галузей. Згідно з нещодавньою 
доповіддю McKinsey Global Institute, аграрний сектор витрачає щороку до 
10–15 млрд дол. США на сучасні IоT технології, дані та послуги.  

Страхові компанії. Компанія «IBM» в найближчі чотири роки вкладе 
3 млрд дол. США у підрозділ інтернету речей і створить відкриту 
«хмарну» платформу, покликану допомогти клієнтам і партнерам 
створювати свої технологічні рішення. «IBM» разом з компанією «Weather 
Company», що володіє американським метеорологічним телеканалом 
«Weather Channel», надасть бізнесу погодну аналітику.  

Сервіс буде допомагати страховим компаніям аналізувати дані з 
«приєднаних пристроїв», які, наприклад, зв’язують автомобіль і 
смартфон. Точні метеорологічні прогнози «Weather Channel» в поєднанні 
з аналітичною базою «IBM» повинні допомогти підприємствам 
заздалегідь вживати заходів для мінімізації впливу погоди на бізнес. 
Американські страховики платять більше 1 млрд дол. щорічно за 
позовами про автомобілі, пошкоджених градом. Сервіс «Weather Alert» 
буде розсилати клієнтам страхових компаній оповіщення про високу 
ймовірність випадання граду і пропозиції куди можна перемістити машину 
для безпеки.  

Підвищення безпеки руху на автомобільних шляхах та зниження 
страхових збитків (дорожні інформаційні системи зі стаціонарними 
сенсорами). Сніг, ожеледиця та снігопади створюють небезпечні умови 
для автомобілістів, а для служб, що відповідають за  експлуатацію 
автомобільних шляхів – підвищують вартість їх утримання, призводять до 
значних витрат на догляд та технічне обслуговування. За даними 
Федеральної адміністрації автомобільних шляхів США щороку на 
автомобільних дорогах відбувається 5,76 млн автомобільних аварій, з 
яких 22% (1,3 млн) викликані погодними умовами. Щороку близько 6 тис. 
людей гине, 445 тис. – отримують травми в аваріях, що спричинені 
негодою. Транспортні агентства витрачають левову частку своїх бюджетів 
для забезпечення автомобільного руху саме в зимовий період. 

Щоб допомогти автомобілістам в зимовий період, компанія «Amec 
Foster Wheeler» створила службу надання оперативної інформації про 
стан автомобільних шляхів під час несприятливої погоди. Служба 
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включає центр прогнозу погоди, укомплектований професійними 
метеорологами, що працює цілодобово. Надання послуг базується на 
використанні інформаційної системи «дорожньої погоди», в основі якої – 
технологія інтернету речей. Система використовує датчики, які не мають 
обмежень щодо типу навколишнього середовища або типу об’єктів, що 
досліджуються. З 2002 р. компанія  «Amec Foster Wheeler» застосовує 
датчики, вбудовані в автомагістралі, для передачі даних про температуру 
дорожнього покриття і про дорожні умови в режимі реального часу. Ця 
інформація використовується для  прогнозування небезпек на дорозі 
внаслідок ожеледиці, дощу або снігу. Використовуючи метеорологічний 
прогноз, експлуатуючі компанії  вносять витратні матеріали лише 
локально, в місцях, де прогнозується погіршення дорожніх умов, а не на 
всій протяжності автомобільної траси. Автомобілісти, вчасно отримавши 
прогноз, правильно планують свої поїздки, уникаючи небезпечних 
періодів погіршення дорожніх умов чи небезпечних ділянок автошляхів.  

Таким чином, використання інтернету речей ефективно сприяє 
поліпшенню прогнозів дорожньої обстановки, експлуатації дорожнього 
покриття, підвищення безпеки, ефективного використання 
експлуатаційних ресурсів і оптимізації витрат.  

Програмно-технічний комплекс «Безпечне Місто» з мобільними 
датчиками фактичного стану дорожнього покриття «MARWIS», що  
розроблений німецькою фірмою «LUFT» для контролю стану дорожнього 
полотна та якістю його обробки дорожніми службами під час 
несприятливих метеорологічних ситуацій (дощ, сніг, обледеніння, тощо). 
За допомогою мобільних метеорологічних датчиків (сенсорів) 
здійснюється щохвилинний контроль стану дороги в осінньо-зимовий 
період. Сенсори встановлюються на автомобілі, що пересуваються по 
місту (рис. 1.25). 

За допомогою такого сенсора визначаються наступні параметри: 
стан поверхні дороги (сухо, волого, мокро, відсоток кристалів льоду, лід, 
сніг/лід, реагенти), температура поверхні дороги та повітря, відносна 
вологість повітря, температура точки роси, зчеплення з поверхнею дороги 
(тертя), які безперервно передаються для обробки в центр прийняття 
рішень (рис. 1.26). 

Використання даної технології в осінньо-зимовий період під час 
несприятливих погодних умов дає можливість прийняти обґрунтоване 
рішення про безпечний швидкісний режим в різних районах міста та на 
автомагістралях за містом, що значно підвищує безпеку руху і 
запобігає  аваріям та нещасним випадкам, які зазвичай супроводжуються 
значними економічними збитками. Крім того, значний економічний ефект 
досягається завдяки оптимізації маршрутів спецтехніки для зимового 
утримання доріг, економії витратних матеріалів для обробки доріг під час 
ожеледі. 
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Рис. 1.25. Комбінований метеорологічний сенсор для аналізу  
стану дорожнього покриття та його установка на автомобілі 

 

 
 

Рис. 1.26. Схема передачі даних від мобільних датчиків  
в центр прийняття рішень 

 
Датчики «MARWIS» успішно використовується екіпажами швидкої 

допомоги, поліції та водіями шкільних автобусів для оцінки реального 
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стану дорожнього полотна з метою оптимізації маршрутів швидкого і 
безпечного пересування по місту під час ожеледі та інших несприятливих 
погодних умов. 

Безпека плавучих бурових платформ. Більш, ніж 100 років тому 
сумнозвісне пасажирське судно «Титанік» зіткнулося з айсбергом і 
затонуло під час плавання в Атлантичному океані поблизу острова Нью-
Фаундленд. Нині в цьому суворому морському районі з величезними 
айсбергами, сильними вітрами і хвилями, мінусовими температурами і 
надзвичайно стійкими туманами відкрито велике нафтове родовище, до 
якого придивляється енергетична галузь. В таких кліматичних та погодних 
умовах під час здійснення видобутку нафти першочергове значення має 
точний прогноз погоди, що враховується  при  плануванні бурових робіт 
та підвищує безпеку проведення робіт. Адже, дорогі плавучі бурові 
платформи можуть бути досить легко пошкоджені під час шторму, 
вітрового шквалу, зіткнення з айсбергом або ударів хвиль, що можуть 
сягати висоти 12–18 м.  

Синоптична метеорологія, що займається прогнозуванням погоди, 
вже давно впроваджує інноваційні технології інтернету речей. Одна з 
відомих систем безпеки і моніторингу навколишнього середовища в 
суворих кліматичних умовах для нафтових і газових компаній розроблена 
фірмою  «Amec Foster Wheeler». Ця система базується на технології  
інтернету речей і використовує безліч мереж датчиків, які здійснюють 
безперервний моніторинг метеорологічних умов і відстежують рух 
нафтових платформ, айсбергів і суден. Дані з сенсорів інтегруються з 
даними про стан погоди, отриманими з океанічних буїв, приладів і радарів 
на кораблях, а також з даними супутників і літаків, які відстежують рух 
айсбергів. 

У деяких випадках сенсорні датчики можуть бути встановлені на 
повітряних кулях, що прив’язані до суден і збирають додаткову 
інформацію про стан  атмосфери. Швидка інтеграція і моделювання з 
використанням даних кількох джерел, надають операторам унікальні і 
потужні інструменти для прогнозування. Такі великі обсяги даних 
результатів спостережень в режимі реального часу дають можливість 
компаніям приймати рішення про управління платформами, ґрунтуючись 
на достовірній інформації, тим самим продовжуючи час безперебійної 
роботи бурової установки і підвищуючи безпеку робітників і бурових 
активів. 

Контроль якості повітря. Повітря, яким ми дихаємо, не завжди 
належної якості. За даними ВООЗ, забруднене повітря стало причиною 
cеми мільйонів смертей лише у 2012 р. Проблема якості повітря в останні 
роки хвилює не лише вчених та представників служб моніторингу, а й 
пересічних активних і небайдужих громадян. Поява технологій інтернету 
речей для контролю навколишнього середовища дає можливість 
ініціативним громадянам проводити вимірювання метеорологічних 
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параметрів атмосфери та вмісту у повітрі різних забруднювальних 
речовин незалежно від офіційних систем моніторингу. 

Зокрема, у сфері контролю якості повітря, багато останніх ініціатив 
в галузі громадянського суспільства, спрямовані на доповнення та/або 
заміну офіційних мереж моніторингу в їх спробі контролювати якість 
атмосферного повітря. Підходи, які використовують ці ініціативні групи – 
різні, але всі вони покладаються на недороге обладнання та волонтерів, 
які займаються збором результатів спостережень. Хоча ці заходи 
досягають дуже хороших результатів у підвищенні рівня екологічної 
свідомості населення, для привернення уваги населення до важливості 
проблеми якості повітря, вони все ще не можуть забезпечити достатню 
якість результатів спостережень. 

Дані моніторингу, зібрані ініціативними групами, без засобів для 
оцінки їх якості, без порівняння з існуючими авторитетними джерелами 
інформації, не повинні використовуватися для моделювання та/або 
прийняття рішень. У той же час, існуючі мережі моніторингу якості повітря 
характеризуються недостатньою щільністю розміщення по території, їх 
обладнання дороге; технології для збору та обміну даними є 
специфічними для постачальників. Таким чином, важко поєднати дані 
спостережень з різних систем моніторингу. Крім того, технології 
інтерполяції, що використовуються для моделювання якості повітря, 
зазвичай залежать від країни та не є достатньо відкритими, таким чином 
вони діють як «чорні ящики» з результатами, які важко оцінити. З цієї 
причини здатність надавати високоякісні дані з високою деталізацією 
(наприклад, на рівні вулиць) про якість повітря з неоднорідних джерел 
залишається складною, особливо в міських та приміських районах. 

У цьому контексті Об’єднаний дослідницький центр Європейської 
комісії (JRC) працює над проектом «AirSensEUR», метою якого є 
створення доступної (до 1 тис. євро) відкритої програмно-апаратної 
багатоядерної платформи, що зможе контролювати забруднення повітря 
навіть за умови низьких концентрацій.  

Багато громадських проектів моніторингу – «Розумні міста», 
«Інтернет речей», «Цифровий єдиний ринок», «Громадянська наука», 
тощо на різних рівнях (місцевих, національних, міжнародних) 
використовують недорогі мобільні датчики.  

Низька вартість датчиків, кілька мов програмування, апаратні 

платформи з відкритим кодом або мікроконтролери (наприклад, «Arduino» 

або «Raspberry Pi») – все це дозволяє широко використовувати їх для 

експериментів у навколишньому середовищі. Ширше поле для 

експериментів виникає, коли ці рішення поєднуються з доступом до 

цифрових інструментів (особливо 3D-принтерів) та практичними 

заняттями в спільних просторах. Крім того, зв’язок з онлайновими 

спільнотами та доступ до веб-посібників та документації в сховищах, 
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таких як «Instructables» або «GitHub», сприяють створенню мереж 

підтримки та співпраці з однодумцями, посилюють наукову грамотність. 

Незважаючи на ці позитивні зрушення, використання дешевих 

датчиків для створення мереж моніторингу якості повітря залишається ще 

досить проблемним через їх низьку чутливість до існуючого рівня 

забруднення повітря. 

«AirSensEUR» розробляє відкриту платформу, яка відповідає 

правовим вимогам Директиви ЄС щодо якості повітря і реалізує протокол 

передачі даних, як того вимагає Директива ЄС INSPIRE. Сама платформа 

складається з сукупності програмного та апаратного забезпечення 

(рис. 1.27), які взаємодіють синхронно та дозволяють отримувати 

дистанційно і в режимі реального часу інформацію про основні параметри 

якості повітря (рис. 1.28). Апаратне забезпечення (підсистема A) 

складається з сенсорного екрану, процесора (підсистеми B), клієнтських 

додатків (підсистема C). Додаткова інформація про платформу доступна 

в Інтернеті за адресою: www.AirSensEUR.org. 

Директива ЄС 2008/50/ЄС щодо якості повітря, орієнтована на 

використання стаціонарних станцій моніторингу якості повітря з дорогими 

стаціонарними аналітичним приладами, що використовують 

загальноприйняті референсні методи аналізу. Однак, датчики з низькою 

вартістю теж мають ряд переваг у порівнянні зі стаціонарними 

еталонними приладами. Датчики, включаючи «AirSensEUR», є 

дешевшими, ніж еталонні методи, що дозволяє їх розгортати в широких 

мережах та надавати детальну інформацію з більшим просторовим 

покриттям, ніж традиційні станції моніторингу. Наприклад, в проекті 

«RESCATAME» (Pervasive Network Sensors for Quality of Air Quality for 

Environmental Friendly City Traffic Management – англ.) датчики були 

встановлені в 35 точках на двох ділових вулицях Саламанки (Іспанія). 

Кожен пункт спостереження був оснащений сімома датчиками для 

вимірювання концентрацій CO, NOx, O3, дрібних часток (PM), шуму, 

температур повітря та вологості. Датчики використовувались для 

одночасної оцінки забруднення атмосфери та моніторингу трафіку. На 

основі цієї інформації прогнозні моделі могли оцінити рівень забруднення 

атмосфери на найближчі 3 години. Це дало можливість відділу руху 

передбачати високі епізоди забруднення та діяти відповідно (змінювати 

час введення світлофорів, тимчасово блокувати магістральну дорогу або 

регулювати рух транспорту). 

 
 

http://www.airsenseur.org/
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Рис. 1.27. Архітектура «AirSensEUR» 
 

 
 

Рис. 1.28. Приклад візуалізації результатів вимірювань  
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Інші проекти з фіксованими низькочастотними датчиками якості 
повітря спрямовані на збільшення просторового та часового масштабу 
інформації в сегментованих середовищах, тобто в областях, що є 
просторово неоднорідними з різними джерелами викидів. Наприклад, в 
межах проекту «SNAQ» в аеропорту Хітроу була встановлена мережа з 
50 датчиків, за допомогою яких було вивчено розподіл забруднення 
повітря навколо аеропорту.  

Таким чином, наведені вище приклади використання інтернету 
речей в метеорології, сприяють значному підвищенню економічного 
ефекту та зниженню збитків у різних галузях економіки, залежних від 
погоди.  
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Питання для самоперевірки до розділу 1 
 

1. Пояснити відмінність між первинною та вторинною метеорологічною 
інформацією. 
2. Що таке спеціалізована метеорологічна інформація? 
3. Охарактеризувати метеорологічну інформаційну мережу України. 
4. Перерахувати види прогнозів за охопленням території та за періодом дії. 
5. Які вимоги висуваються до спеціалізованих прогнозів погоди? 
6. Що таке ймовірнісний прогноз погоди? В чому полягають його переваги 
для використання в господарській діяльності, порівняно з категоричним? 
7. Навіщо можуть застосовуватися стандартні (інерційні, випадкові та 
кліматологічні) прогнози погоди? 
8. Перерахувати основні джерела невизначеності прогнозу погоди. 
9. Охарактеризувати переваги та недоліки різних способів повідомлення 
споживачів про невизначеність прогнозу погоди. 
10. Пояснити для чого можуть застосовуватися ансамблеві метеограми та 
віялові діаграми в метеорології.  
11. Навіщо споживачів повідомляти про невизначеність прогнозів погоди?  
12. Назвати особливості інформаційного продукту. 
13. В чому полягає споживна вартість (корисність) метеорологічної 
інформації? 
14. Чим пояснюється неможливість однозначної вартісної оцінки 
метеорологічної інформації? 
15. Що таке інфраструктура ринку метеорологічних послуг? 
16. Чим визначається вартість метеорологічного інформаційного продукту?  
17. Перерахувати особливі риси метеорологічної інформації як товару. 
18. Назвати стадії життєвого циклу метеорологічного інформаційного 
продукту. 
19. Що таке ринок метеорологічних послуг? 
20. Пояснити що таке кастомізація метеорологічної інформації. 
21. Пояснити як функціонують метеорологічні організації, що мають 
дворівневу структуру. 
22. Що являє собою інтернет речей? 
23.  Навести приклади використання інтернету речей для зниження збитків 
від несприятливих метеорологічних умов в сільському господарстві. 
24.  Пояснити як інтернет речей може допомогти підвищити прибутки в 
страхових компаніях. 

25. Охарактеризувати територіальну структуру ринку метеорологічних 
послуг
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РОЗДІЛ 2 
 

РОЗВИТОК МЕТЕОРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В 
СТРУКТУРІ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

2.1. Основні положення спеціалізованого  
метеорологічного забезпечення 

 
Споживачі метеорологічних послуг. Сучасне виробництво 

неможливе без урахування поточного і майбутнього станів погоди. З 
метою забезпечення успішного вирішення різноманітних виробничих 
завдань, що зумовлені погодою та кліматом, для ефективного 
використання усіх видів метеорологічної інформації, перш за все, 
необхідна повна взаємодія споживача і постачальника інформаційної 
продукції.  

 

Використання метеорологічної інформації відбувається в 
комплексній системі: «Погода−Прогноз–Споживач». 

 
Ця система характеризується наступними властивостями: 

 цілісність (єдність взаємопов’язаних процесів, що встановилися 
між підсистемами); 

 відкритість (доступність інформації в підсистемах); 

 неоднорідність завдань, що в ній вирішуються; 

 урегульованість інформації окремих підсистем; 

 об’єктивна необхідність участі людини на усіх етапах 
функціонування системи: отримання інформації, прийняття рішень і 
відповідні дії; 

 стійкість (динамічний розвиток підсистеми «споживач» за рахунок 
цілковитого врахування стану середовища). 

Основними завданнями системи «Погода−Прогноз–Споживач» є 
отримання інформації про стан підсистем «погода» та «споживач»; 
розробка попереджуючої інформації про погоду та її ефективне 
використання всіма споживачами в галузі виробництва та соціальній 
сфері. 

Споживач (це може бути конкретна галузь господарства, вид 
виробництва чи окремих робіт) у відповідності зі специфікою постійної 
діяльності встановлює перелік необхідної для нього метеорологічної 
інформації (наприклад, конкретні метеорологічні величини, їх поточні чи 
прогностичні значення, конкретні явища погоди чи комплекс 
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метеорологічних величин і явищ погоди, тощо). Споживач генерує основні 
установки та вимоги до метеорологічної інформації. Служба погоди 
здійснює виконання такого типу замовлення. Поточні метеорологічні 
умови дозволяють черпати необхідні для споживача метеорологічні 
ресурси.  

Існує ряд специфічних видів діяльності, де прогностична інформація 
є базовою умовою виконання поточних робіт. Наприклад, з урахуванням 
очікуваної погоди здійснюються природоохоронні заходи в лісовому 
господарстві (проведення лісопосадок, заходи в заповідних зонах, хімічна 
обробка лісових насаджень, захист лісів від пожеж). Поточна і 
прогностична інформація широко використовується в гірничодобувній 
промисловості при видобутку корисних копалин відкритим способом.  

Вся метеорологічна інформація диференціюється за цілями та 
галузями, що відповідає специфіці певних видів виробництва. Всі сучасні 
споживачі метеорологічної продукції утворюють комплексні виробничі 
системи, що дозволяє виробити ефективнішу стратегію використання 
метеорологічної інформації. До таких комплексних виробничих систем 
належать: агропромисловий комплекс, транспортний комплекс, 
лісопромисловий комплекс, рибопромисловий комплекс, тощо. Всі 
господарські організації (підприємства, фірми чи інші виробничі державні 
чи комерційні структури) належать до тієї чи іншої галузі економіки чи 
комплексу галузей. 

Споживачі МІ відрізняються не лише за виробничою специфікою. 
Підприємства однієї й тієї ж галузі можуть бути  розташовані в різних 
кліматичних зонах і регіональних умовах. Це суттєво впливає на 
відмінності погодних умов і, відповідно, на роботу підприємств.  

 

Виробничі об’єкти, які потрібно забезпечувати 
метеорологічною інформацією можуть бути: 

 локальними (морські порти);  

 масштабними (сільськогосподарське виробництво); 

 протяжними (лінії електропередач).  

 
Вибір необхідної споживачеві інформації залежить від того 

цільового завдання, яке  він вирішує у виробничих умовах. Споживач 
може вирішувати наступні завдання: 

1. Щоденні оперативні роботи, що виконуються на відкритому 
повітрі, орієнтовані приблизно на добову (чи менше) періодичність 
прийняття господарчих рішень. До цієї групи задач належать оперативні 
виробничі роботи у багатьох галузях господарства. 

2. Оперативні виробничі роботи, виконання яких орієнтовано на 
кілька днів, тижнів чи навіть – кілька місяців. Це можуть бути спеціальні 
виробничі операції безперервного циклу. 
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3. Розробка технічних і технологічних проектів, що вимагають 
одноразового стандартного врахування кліматичних даних. Проектування 
сучасної техніки, машин, механізмів і апаратури, що працюють в умовах 
постійного впливу погоди, вимагає її нормативної оцінки і врахування. 

4. Планування і проектування будівельних об’єктів соціального і 
виробничого значення, промислових комплексів, морських портів, 
автотрас, трубопроводів, а крім того − планування і забудова нових 
населених пунктів. З цією метою вивчаються метеорологічні умови даного 
регіону, пункту, визначаються характеристики клімату, необхідні для 
вирішення певних завдань. 

Метеорологічні умови суттєво впливають на економіку та соціальну 
сферу. При цьому формуються три сфери залежності від 
гідрометеорологічних умов (рис. 2.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.1. Сфери залежності від гідрометеорологічних умов 
 
Всі інформація про стан погоди, що надходить до споживачів, 

становить основу метеорологічного забезпечення як постійного і 
обов’язкового процесу функціонування економіки і соціальної сфери.  

Потреба в спеціалізованому метеорологічному забезпеченні. 
Метеорологічна інформація (і в першу чергу прогнози погоди) мають 
широкий спектр використання в господарчій практиці, в соціальній сфері 
та інших областях діяльності людини і для того, щоб задовольнити 
потреби кожного споживача використовується спеціалізоване 
метеорологічне забезпечення, що має індивідуальний, вибірковий 
характер.  
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Ступінь залежності споживачів від умов погоди і клімату визначає 
попит на певний вид метеорологічної інформації. Спеціалізоване 
метеорологічне забезпечення потребує постійного вивчення попиту на 
метеорологічну інформацію. Визначення попиту проводиться шляхом 
анкетування − вивчення відгуків споживачів на перелік метеорологічних 
послуг, що їм надається, та метеорологічної інформації. 

Інтерес до прогнозів погоди зростає по мірі розширення видів 
господарської, виробничої та наукової діяльності в галузі 
землекористування, мореплавства, розвитку авіації, тощо. 

Метеорологічна інформація, яку отримують в оперативних 
підрозділах метеорологічних організацій, розглядається як 
метеорологічні ресурси та використовується в різноманітних галузях 
економіки. Потреба в окремих видах інформації − різна. Найбільшим 
попитом в окремих галузях користується поточна та прогностична 
інформація. Аналіз попиту на гідрометеорологічну інформацію серед 
потенційних споживачів показує реальні можливості метеорологічного 
ринку. 

Своєчасне забезпечення споживачів даними про клімат, режимно-
довідковою інформацією та інформацією про особливості погоди в 
окремих регіонах є необхідною умовою успішного вирішення проектних, 
конструкторських, технічних та оперативних господарських задач. 
Особлива роль при цьому відводиться прогнозам погоди.  

Організація спеціалізованого метеорологічного забезпечення. 
Відповідно, до виділених двох видів метеорологічної інформації 
встановлені два види метеорологічного забезпечення − загальне та 
спеціалізоване.  

Метеорологічне забезпечення загального призначення передбачає 
підготовку попереджень про стихійні гідрометеорологічні явища, про 
екстремально високий рівень забруднення, розробку прогнозів погоди до 
трьох діб, а також поширення інформації про фактичну погоду.  

В гірських районах розробляються також прогнози селей, сходження 
снігових лавин, зсувів, у великих містах та в промислових зонах – 
прогнози забруднення атмосфери, що необхідні для зниження загрози 
здоров’ю населення.  

Метеорологічне забезпечення загального призначення 
здійснюється за рахунок бюджетного фінансування Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій. При цьому інформація передається 
споживачам безкоштовно.  

 

Спеціалізоване метеорологічне забезпечення здійснюється по 
запиту споживачів і містить ту метеорологічну інформацію, що 
необхідна для виконання конкретного виробничого завдання (це 
можуть бути спеціалізовані прогнози погоди, спеціалізовані 
кліматичні показники, тощо). 
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Важливу роль в спеціалізованому метеорологічному забезпеченні 
відіграє кліматична інформація (продукція) при плануванні і управлінні 
різноманітними галузями економіки. Тут виділяється п’ять основних 
напрямків: 

1) перспективне планування, що передбачає: розміщення 
різноманітних господарських та соціальних об’єктів; землекористування 
та розміщення сільськогосподарських культур; розробку оптимальної 
стратегії проведення різноманітних господарських заходів; 

2) проектування та будівництво промислових, 
сільськогосподарських, транспортних та інших споруд; 

3) забезпечення безпеки експлуатації промислових, транспортних 
засобів та інших об’єктів; 

4) конструювання машин, механізмів та інших видів промислової 
продукції; 

5) раціональне використання природних ресурсів. 
Спеціалізоване  метеорологічне забезпечення виробничих галузей 

економіки потребує метеорологічної інформації такого змісту та форми, 
що дозволяє включати її в автоматизовані системи управління для 
розробки оперативних і стратегічних господарських рішень. 

В умовах інформаційного ринку, що розвивається, та необхідності 
залучення якомога більшої кількості споживачів спеціалізованої 
метеорологічної продукції в підрозділах метеорологічних організаціях 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій має впроваджуватися 
дворівнева система її функціонування (див. п.1.5. Історія зародження та 
становлення ринку метеорологічних послуг), за якої в структурі 
метеорологічних організацій чітко виокремлені  підрозділи, що 
виготовляють метеорологічну інформацію, і ті, що її реалізовують та 
здійснюють посередницьку діяльність в рамках спеціалізованого 
забезпечення.  

Платне метеорологічне забезпечення вимагає створення 
комерційної культури через освітній процес, шляхом підготовки 
відповідних кадрів, що зможуть працювати зі споживачем і продавати  
метеорологічну інформацію.  

В умовах ринкової економіки і розширення споживацького попиту на 
метеорологічну продукцію особлива роль в реалізації цієї продукції 
відводиться теорії маркетингу, і, відповідно фахівцям, що вмітимуть 
правильно нею скористатися (див. Розділ 4. Залучення метеорологічних 
послуг до господарського обігу). 

Хоча на сьогоднішній день метеорологічні організації Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій не мають відділів, що займалися 
б рекламою та просування МІП на ринку, проте вони здійснюють 
спеціалізоване метеорологічне забезпечення різноманітних споживачів 
на платній основі. 
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За офіційними даними Українського гідрометеорологічного центру 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій (Звіт про 

надходження та витрачання коштів від надання послуг із 

спеціалізованого гідрометеорологічного забезпечення за січень-

грудень 2017 року, 2018) в 2017 р. за виконання спеціалізованих робіт 

гідрометеорологічними організаціями від сторонніх організацій отримано 

37,7 млн грн., що на 17,6% більше порівняно з 2016 р. Найбільша частка 

надходжень припадала на: 

метеозабезпечення зльоту і посадки – 6,7 млн грн., що становить 

17,8% від загальної суми надходжень; 

метеозабезпечення на маршруті (кошти від Украероруху) – 

11,5 млн грн. (30,4%); 

гідрометеозабезпечення:  

 морської галузі – 3,2 млн грн. (8,5%); 

 енергетики – 1,8 млн грн. (4,8%); 

 засобів масової інформації – 0,05 млн грн. (0,1%); 

 комунального господарства – 1,7 млн грн. (4,4%); 

 сільського господарства – 0,7 млн грн. (1,8%); 

 інших галузей економіки  – 6,4 млн грн. (17,0%); 

інформацію про стан забруднення навколишнього середовища – 

3,3 млн грн. (8,6%). 

Надходження від інших видів діяльності становили – 0,5 млн грн. 

(1,33% від загальної суми доходів) (рис. 2.2). 

Найвищі показники надходження коштів від сторонніх організацій в 

наступних підрозділах: УкрГМЦ (6,9 млн грн.), ГМЦ ЧАМ (5,9 млн грн.), 

Дніпропетровський ЦГМ (4,9 млн грн.), Львівський РЦГМ (4,2 млн грн.), 

Харківський РЦГМ (2,8 млн грн.), ЦГО імені Б. Срезневського 

(2,4 млн грн.), Донецький ЦГМ (1,6 млн грн.), Дунайська ГМО 

(1,0 млн грн.). Найнижчі показники – в Житомирському ЦГМ (0,4 млн грн.), 

Хмельницькому ЦГМ (0,4 млн грн.), Волинському ЦГМ (0,3 млн грн.), 

Кіровоградському ЦГМ (0,3 млн грн.), Луганському ЦГМ (0,3 млн грн.), 

Сумському ЦГМ (0,2 млн грн.), Чернігівському ЦГМ (0,2 млн грн.), 

Тернопільському ЦГМ (0,2 млн грн.) (рис. 2.3). 

Крім того, варто відмітити, що в трьох ЦГМ, що належать до групи з 

найнижчими показниками, вони знизилися порівняно з 2016 р. – в 

Кіровоградському ЦГМ – на 8%, Тернопільському ЦГМ – на 0,8% та 

Чернігівському ЦГМ – на 6,6%. 
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Рис. 2.2. Джерела надходження коштів за виконання спеціалізованих 
видів робіт (Звіт про надходження та витрачання коштів від надання 

послуг із спеціалізованого гідрометеорологічного забезпечення за 
січень-грудень 2017 року, 2018) 

 

 
 

Рис. 2.3. Надходження коштів за виконання спеціалізованих видів робіт 
по ЦГМ (Звіт про надходження та витрачання коштів від надання 
послуг із спеціалізованого гідрометеорологічного забезпечення за 

січень-грудень 2017 року, 2018). 
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Взаємодія між замовником та постачальником метеорологічної 
інформації. Організація спеціалізованого метеорологічного забезпечення 
передбачає необхідність визначення принципів взаємодії із замовниками. 
Основний принцип − робота у відповідності із положеннями правових 
документів, що передбачають:  

 визначення учасників спільної діяльності; 

 регламентацію умов передачі метеорологічної інформації; 

 захист метеорологічної інформації від несанкціонованого 
використання, включаючи реекспорт; 

 комерційні вимоги до постачальника та замовника 
метеорологічної інформації; 

 дотримання процедур і умов доступу до метеорологічної 
інформації. 

Зміст метеорологічного забезпечення організації чи підприємства 
оформляється у вигляді переліку завдань, що виконуються оперативним 
прогностичним підрозділом (виконавцем) за запитом споживача 
(замовника) і за погодженням з ним. Вони включаються в договір про 
метеорологічні інформаційні послуги. При цьому досягається згода між 
бажанням споживача і можливістю постачальника стосовно розробки 
певної спеціалізованої продукції.  

Договір про метеорологічні інформаційні послуги має містити 
наступні складові частини: предмет договору, обов’язки виконавця, 
обов’язки замовника, вартість послуг, порядок розрахунків, 
відповідальність сторін, строк дії договору та підстави його припинення, 
розгляд суперечок, обставини непереборної сили, прикінцеві положення, 
підписи та реквізити сторін. 

Додатки (шаблон Договору про метеорологічні інформаційні 
послуги див. Додаток Б). 

 

В додатках до договору міститься інформація про: 

 найменування продукції (вид інформації), що передається 
споживачеві; 

 район обслуговування (перелік областей, районів та 
метеостанцій, з яких використовується гідрометеорологічна 
інформація); 

 термін дії прогнозів (прогностичний період); 

 час передачі і періодичність надання; 

 спосіб доведення (на електронну пошту, на поштову адресу); 

 відповідальних за підготовку інформації і доведення інформації до 
споживача; 

 розмір договірної ціни на виконання послуг щодо надання 
спеціалізованої гідрометеорологічної інформації. 
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Принципи оперативної (щоденної) взаємодії полягають в 

наступному: 
1. Надання споживачеві метеорологічної інформації в повній 

відповідності до змісту договору про спеціалізоване метеорологічне 
забезпечення. 

2. Надання постачальнику повної інформації про результативність 
(економічну корисність) використання метеорологічної інформації. Оцінка 
економічного ефекту і економічної ефективності даного виду 
метеорологічної інформації встановлюється за спільною угодою на основі 
методів, що існують в економічній метеорології. Проте, деякі організації, 
підприємства та фірми не ведуть статистики впливу метеорологічних 
умов на їх господарську діяльність і не можуть надати відомості, необхідні 
для розрахунку прямого економічного ефекту від використання 
метеорологічної інформації.  

3. Встановлення цін даного виду метеорологічної інформації за 
повною вартістю з урахуванням її корисності. Даний принцип не може бути 
дотриманий повною мірою у випадку, якщо невиконується попередній.  

4. Відшкодування споживачеві витрат, яких він зазнав за певного 
рівня невиправданості прогнозів. 

5. Періодичне уточнення асортиментного переліку метеорологічних 
послуг. 

Спеціалізоване метеорологічне забезпечення досягає цілі не тоді, 
коли виконується договірна угода на метеорологічному ринку, а лише в 
тому випадку, коли забезпечення матеріалізується в доході споживача. В 
ринкових умовах споживач купує метеорологічну інформацію з метою 
отримання доходу від її використання. При цьому він сплачує не 
собівартість метеорологічної інформації, а її користь. Таким чином, в 
економічній метеорології вводиться поняття «метеорологічна 
собівартість».  

 

Метеорологічна собівартість – це грошове вираження витрат на 
виробництво та реалізацію метеорологічної інформації.  
До основних статей включають наступні витрати: 

 на оплату праці; 

 на проведення метеорологічних спостережень (ресурсна добова 
вартість енергії, амортизація); 

 на передачу інформації (добова вартість каналів зв’язку); 

 на розробку прогнозу (ресурсна добова вартість технічних засобів 
прийому, обробки інформації і розрахунку очікуваних метеорологічних 
характеристик). 
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Аналогічним чином можна виділити статті витрат на виробництво 
поточної та кліматологічної інформації. Можливо розрахувати також 
собівартість спеціалізованого метеорологічного забезпечення. 

Метеорологічна собівартість не є сталою величиною, адже, окремі 
статті витрат дуже швидко змінюються в часі. Постачальники 
гідрометеорологічної продукції (метеорологічні організації) зацікавлені в 
зниженні собівартості на окремі види метеорологічної інформації, на 
спеціалізоване метеорологічне забезпечення.  

Спеціалізоване метеорологічне забезпечення в умовах 
інформаційного ринку зіштовхується з проблемою розробки тарифів на 
деякі види такої інформації. Особливе значення при цьому надається 
встановленню цін і порядку оплати адресного спеціалізованого 
метеорологічного забезпечення.  

Ціна на метеорологічну інформацію перевищує собівартість. Це 
означає, що постачальник має право включати в ціну крім собівартості, 
ще ряд таких статей, які формують і підтримують його життєздатність.  

 

Ціна − це опосередковане грошове вираження вартості товару, а в 
умовах розробки та збуту метеорологічної інформації − 
трансформація інтелектуальної праці в корисність споживача. 

 
Забезпечення життєдіяльності метеорологічних організацій та 

гідрометеорологічних підрозділів Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій досягається за умови, якщо в собівартість при 
визначенні ціни на гідрометеорологічну інформацію включаються 
загальногалузеві і функціональні витрати постачальника. 
Загальногалузеві − включають в себе капітальні витрати (будівництво, 
приріст основних фондів, тощо), а також – придбання обладнання і 
предметів тривалого користування.  

Функціональні витрати − охоплюють ті статті витрат, які 
безпосередньо пов’язані з діяльністю регіональних гідрометеорологічних 
підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Це перш 
за все, витрати в рамках фонду заробітної плати (посадові оклади, 
додаткові виплати, премії, соціальне та медичне страхування), а також – 
матеріальні витрати, що являють собою витрати на придбання матеріалів 
і техніки для поточної роботи і господарських цілей, витрати на 
відрядження, оплату транспортних, комунальних послуг.  

Незважаючи на включення в собівартість всіх можливих витрат, 
вона ще не утворює ціну, а лише відображає її. Метеорологічна 
інформація і прогнози погоди, зокрема − унікальна інформаційна 
продукція. Її основна властивість − висока виробнича та соціальна 
корисність, що відрізняє даний вид продукції в суспільстві від усіх інших. 
Споживач купує не саму продукцію (інформацію), а її властивість − 
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здатність продукції (інформації) задовільнити його потребу, забезпечити 
йому досягнення поставленої мети. Споживач, по суті, отримує не текст 
прогнозу, а можливість отримати дохід від використання його змісту. 
Таким чином, ціна метеорологічної інформації має містити певну частку 
від економічного доходу, яку отримують за рахунок цієї інформації. 

Ціна не може обмежуватися деталізованим набором витрат на 
розробку метеорологічної інформації. Це лише частина ціни, що 
формується з боку постачальника. Друга − знаходиться з боку обміну цієї 
інформації − у споживача. Договірна ціна − це лише базова умова в 
розрахунках зі споживачем, яка сформована на основі її собівартості. 
Повна ціна вимагає приросту договірної на величину пропорційну 
економічному ефекту від використання метеорологічної інформації. 
Величина приросту розраховується спільно зі споживачем виходячи з 
наукових основ та оцінок корисності її використання в господарській 
практиці.  

Вся сума прибутку від комерційної діяльності гідрометеорологічних 
підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій йде на 
часткове відшкодування витрат на підготовку, обробку і передачу 
інформації, на утримання мережі спостережень, на розробку 
прогностичної інформації та організацію спеціалізованого 
метеорологічного забезпечення.  

У вирішенні завдань економічної метеорології проблема 
ціноутворення стала міжнародною. В різних країнах вона вирішувалася за 
різних соціально-економічних умов і за різного бюджетного забезпечення. 
В останні десятиріччя ця проблема постала в центрі уваги ВМО. В ряді 
країн комерціалізація спеціалізованого метеорологічного забезпечення 
не обмежується концепцією «повернення грошей». Наприклад, в 
республіці Узбекистан передбачено врахування величини  збитків, яких 
вдалося уникнути, завдяки використанню метеорологічної інформації при 
визначенні договірної ціни. Комерціалізація метеорологічної інформації у 
Великобританії розпочалася в 1984 р. та останнім часом приносить річний 
прибуток близько 10 млн фунтів стерлінгів. 

Існує кілька методологічних підходів до розрахунку ціни на 
метеорологічну продукцію: 

1. Метод врахування прибутку: 
Ціна (Р) встановлюється на основі врахування обмеженої кількості 

статей витрат і середньої норми прибутку: 
 

Р=а + b + p(a + b) 
 

де а − витрати, що необхідні для розробки даного виду 
метеорологічної інформації; b − адміністративні витрати, р − норма 
прибутку (встановлюється на основі договору зі споживачем за ініціативи 
постачальника). 

2. Метод відшкодування витрат: 
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Ціна встановлюється на основі розрахунку повних витрат на 
виробництво даного виду метеорологічної інформації: 

 

Р = А + рА 
 

де А − система у вигляді повних витрат (загальногалузеві та 
функціональні), р − нормативна надбавка до собівартості, вона дозволяє 
забезпечити часткове відшкодування збитків на розвиток гідрометслужби.  

Вимоги споживачів до спеціалізованого метеорологічного 
забезпечення. До спеціалізованого метеорологічного забезпечення 
споживачі висувають наступні вимоги: 

1. За формою і змістом метеорологічної інформації.  
Форма − це текстове, табличне, графічне, картографічне чи інше 

відображення метеорологічної інформації. Споживачеві потрібна та 
форма і той зміст метеорологічної інформації, які найповніше 
відповідають конкретній специфіці виробничої чи іншої діяльності 
споживача. Зміст інформації має бути доступним для розуміння 
спеціалісту в області її реалізації. 

2. За повнотою і достовірністю кліматичної інформації. 
3. За точністю і успішністю метеорологічних прогнозів (умов 

погоди, небезпечних і СГЯ). Досягнення необхідної точності прогнозу і 
його адекватності фактичній погоді − досить складне завдання стосовно 
конкретного споживача. Можливості прогнозування можуть не відповідати 
надмірним, невиправданим вимогам. Щоб уникнути цієї невідповідності, 
вимоги споживачів мають бути теоретично обґрунтовані на базі 
метеоролого-економічного моделювання конкретної виробничої чи іншої 
діяльності. 

4. За оперативністю екстрених повідомлень, що попереджають 
про небезпечні умови погоди. 

5. За необхідністю розробки нових технологій спеціалізованого 
метеорологічного забезпечення. Це може бути повніше висвітлення 
метеорологічної інформації в комп’ютерних системах, алгоритмічне 
включення її в програми автоматичних систем управління, видача 
споживачеві погодно-господарських рішень на базі метеорологічних 
прогнозів та інші технології. 

6. За контролем якості спеціалізованого метеорологічного 
забезпечення і досягнення його економічної корисності. 

7. За відповідальністю постачальника метеорологічної інформації 
(і продукції) за можливі збитки, яких може зазнати споживач у випадку 
помилок при спеціалізованому метеорологічному забезпеченні.  

Важливою умовою досягнення необхідних результатів є те, що 
споживач має знати чого він вимагає, а постачальник метеорологічної 
інформації  має бути добре поінформованим про специфіку діяльності 
споживача. Тобто, спеціалізоване метеорологічне забезпечення має бути 
галузевим, профільним.  
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2.2. Спеціалізоване метеорологічне забезпечення  
окремих галузей економіки та його особливості 

 

2.2.1. Агропромисловий комплекс 
 

Залежність АПК від метеорологічних умов. 
 

Агропромисловий комплекс – складова частина економіки, що 
поєднує в собі виробництво сільськогосподарської  продукції, її 
сільськогосподарську переробку, матеріально-технічне 
обслуговування села.  

 
Сільське господарство є багатогалузевим (включає землеробство і 

тваринництво) і відповідно, потребує різноманітної метеорологічної та 

агрометеорологічної інформації.  

Виробництво сільськогосподарської продукції здійснюється в 

специфічних умовах, що спричинено наступним: 

1. Сільськогосподарські культури на всіх фазах виробництва 

постійно перебувають під впливом погоди та клімату. Врахування погоди 

потрібне у всі сезони. Це стосується і посіву озимих, і оцінки їх стану, і всіх 

видів весняних робіт, і агрономічної технології забезпечення розвитку 

сільськогосподарських культур та успішного збору рожаю. 

2. Сільськогосподарські роботи мають сезонний характер та 

суттєво обумовлені кліматичною зоною. При цьому особлива увага 

приділяється нормам та технологіям посіву та посадки 

сільськогосподарських культур, видам та агротехніці підживлення, 

захисту сільськогосподарських культур від шкідників, хвороб та бур’янів.  

3. Сільськогосподарські культури займають значні площі, і це 

ускладнює практичне застосування ефективних заходів захисту 

сільськогосподарських культур від несприятливих умов погоди. 

Найсильніша залежність сільськогосподарських культур від погоди 

проявляється у вегетаційний період. Дуже страждають рослини від 

недостатньої кількості вологи та надмірного зволоження ґрунту. Весною і 

восени негативний вплив справляють заморозки (табл. 2.1). 

Сільськогосподарські культури характеризуються різноманітними 

вимогами до тепла, що може бути виражено сумою середньодобових 

температур повітря за період вегетації даної культури.  
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Таблиця 2.1.  
Несприятливі умови погоди для сільськогосподарських культур 

 
Несприятливі умови погоди Наслідки для сільськогосподарських культур 

Зима 

Тривалі морози без випадання снігу, 
особливо в передзимовий період 
(листопад) і першу половину зими 

Вимерзання озимих 

Великі снігопади на незамерзлий 
ґрунт і подальші низькі температури 
повітря 

Озимі випрівають 

Утворення льодової кірки Випрівання, вимерзання 

Весна 

Збереження морозної, малосніжної 
погоди 

Вимерзання озимих, може навіть прийматися 
рішення про їх пересівання на частинах площ 

Раптове і сильне потепління − швидке 
сніготанення 

Затоплення посівів на 5−10 діб 
супроводжується вимоканням рослин, а на 
25 діб і більше − їх повною загибеллю 

Тривала тепла суха погода Висихання ґрунту, слабкий розвиток рослин, 
при сильному вітрі оголюється коренева 
система 

Заморозки − зниження температури 
до 0°С і нижче − в повітрі чи лише на 
ґрунті при стійких середньодобових її 
позитивних значеннях 

В залежності від інтенсивності заморозку: 
часткова чи повна загибель рослин. 
Особливо чутлива до заморозків розсада 
овочевих культур, висаджена у відкритий 
ґрунт 

Літо 

Заморозки на початку літа Значні пошкодження садових та овочевих 
культур 

Сильні вітри зі зливами Вилягання рослин 

Град Знищення посівів 

Суховії, пилові та чорні бурі Видування і знесення діяльного шару ґрунту, 
повне знищення рослин 

Посуха Загибель рослин на величезних територіях, 
різке зниження продуктивності в 
тваринництві 

Заморозки наприкінці літа Зниження врожайності ряду культур 

Осінь 

Заморозки В залежності від інтенсивності заморозку 
може бути часткове чи масове псування 
сільськогосподарської продукції 

Похолодання з дощами Затримка і зриви збору врожаю; псування 
сільськогосподарської продукції 

Значне зниження температури (до 0°С 
і нижче) під час збирання врожаю. 
Можливе випадання мокрого снігу і 
снігу 

Значні втрати при зборі врожаю 

 
Метеорологічні умови впливають не лише на сільськогосподарські 

культури, але й на тварин. Сприятлива погода є основною умовою 
успішного утримання тварин. Температура, вологість повітря, вітер, 
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сонячна радіація – параметри, що найбільше впливають на стан тварин. 
Тварини дуже погано переносять переохолодження та перегрів – зміни 
температури  повітря впливають на надої молока, при підвищенні 
температури повітря вище +35°С тварини припиняють набирати вагу. 

Характеристика впливу окремих атмосферних явищ на сільське 
господарство. Метеорологічне явище є небезпечним, якщо при його 
формуванні необхідно застосовувати спеціальні заходи для зменшення 
або повної ліквідації збитків у будь-якій галузі господарства. Отже, до 
небезпечних для сільського господарства явищ належать: у теплу пору 
року посухи, суховії, заморозки, пилові бурі, град; взимку – сильні морози, 
ожеледиця, малосніжні зими і зими з надто товстим сніговим покривом, 
льодова кірка та ін. 

 

Посуха – це агрометеорологічне явище, що викликає різку 
невідповідність між потребою рослин у воді та її надходженням із 
ґрунту внаслідок малої кількості опадів і підвищеної випаровуваності, 
а це, в свою чергу, викликає порушення водопостачання рослин.  

 
Із небезпечних явищ погоди посухи (рис. 2.4, 2.5) завдають 

найбільших збитків сільському господарству країни. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.4. Види посух за місцем формування 
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Рис. 2.5. Види посух за часом виникнення 
 
Весняні посухи повторюються у 42% років, літні – 33%, осінні – 25%. 

Окрім зменшення врожаю, посухи викликають значну кількість лісових 
пожеж і пожеж на торфовищах. Посухи за інтенсивністю бувають 
слабкими, середніми, сильними і дуже сильними. 

Весняні посухи характеризуються високими температурами, 
низькою відносною вологістю. Вони викликають швидке висушування 
ґрунту, що призводить до затримки появи сходів, зрідженості посівів, 
поганого приживання розсади.  

За літньої посухи з високими температурами, низькою вологістю 
повітря, значним випаровуванням спостерігається різке порушення 
водного споживання, що викликає зменшення врожаю.  

Осіння посуха виникає на загальному фоні зниження температури і 
малої вологості повітря. Вона буває після збирання зернових і шкодить 
найбільше посівам озимих культур. У південних районах у випадку осінніх 
посух сівбу озимих взагалі не проводять. 

Найбільш частим супутником посух є суховії, хоча вони можуть 
виникати і без наявності посух. 

 

Суховійним називається день, в який хоча б в один із строків 
спостережень поєднуються такі значення метеорологічних величин: 
температура повітря 25°С і вище, відносна вологість повітря 30% і 
менше, швидкість вітру на висоті флюгера 5 м/с і більше. 

 
Під час посух і суховіїв спостерігається швидке зневоднення тканин 

рослин, яке викликає порушення фізіологічних процесів: фотосинтезу, 
дихання, вуглецевого і білкового обміну, що призводить до значного 
скорочення фотосинтетичної діяльності, пригнічення ростових процесів 
та ін. Виникнення посух і суховіїв пов’язано з потужними атмосферними 
процесами, що обумовлюють антициклональну погоду.  

Температура повітря і швидкість вітру посилюють суховійність дня. 
Пошкодження рослин суховіями мають той же характер, що і при посухах.  

В якості показника суховійності беруть значення евапорометричного 
коефіцієнта. За інтенсивністю виділяють кілька типів суховіїв (рис. 2.6). 

Посухи за часом виникнення бувають 

весняні  
 

літні 

 

осінні 



Шевченко О.Г., Сніжко С.І., Вітренко А.О. ЕКОНОМІЧНА МЕТЕОРОЛОГІЯ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

94 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.6. Типи суховіїв за інтенсивністю 
 

Міра небезпечності посух і суховіїв залежить в першу чергу від 

посухостійкості різних видів і сортів рослин. Найбільш негативно 

впливають посухи і суховії на ярі зернові культури. Встановлена 

залежність висоти ярих зернових і формування продуктивності від 

кількості днів з суховіями. Найбільше зменшення врожаю зерна і його 

якості спостерігаються в тих випадках, коли суховії, особливо інтенсивні, 

діють на фоні сильної і тривалої ґрунтової посухи. У різних регіонах 

України кількість суховійних днів різна. Найбільше їх у степовій зоні.  

 

Заходи для боротьби з посухами і суховіями спрямовані на 

зменшення або усунення невідповідності між потребою рослин у воді 

і фактичною вологозабезпеченістю посівів за допомогою 

агротехнічних заходів, зрошення, снігозатримання, полезахисного 

лісоведення, змін строків сівби, тощо.  

Особливо ефективним є виведення посухостійких сортів, 

розміщення посівів з врахуванням агрокліматичних і 

мікрокліматичних особливостей та підвищення загальної культури 

землеробства. 

 

Сильні зливи і град випадають з потужних купчасто-дощових хмар, 

зазвичай, вони охоплюють порівняно невеликі площі, за таких дощів за 

добу може випасти 80–100 мм або і річна норма опадів, тому вони 

наносять значний збиток сільському господарству. Особливо великих 

збитків завдають сильні зливи разом з градом.  

Град випадає смугами шириною 3–5 км та довжиною 15–20 км. 

Рідко, але ці параметри можуть значно збільшуватись. Град зриває листя, 

ламає дрібні гілки і пагони, обдирає кору, руйнує поверхні плодів і ягід, 

вибиває зерна з колосків, викликає сильне полягання зернових культур 

тощо. 

 

 

Суховії 

 

слабкі  
 

середні 

 

 

дуже сильні 
 

сильні 
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Збитки, нанесені градом, залежать від розміру градин, їх маси, 

форми та щільності, сумарної кінетичної енергією градин на 1 м², а 

також від фази розвитку рослин, пошкоджених градом. 

 

Критичний розмір градин становить 6,4 мм.  

Якщо кінетична енергія (U) градин перевищує значення U=150 

Дж/м², то гине весь врожай, якщо U=50 Дж/м², то гине 25% рослин.  

 

Основою методів боротьби є запобігання процесу утворення 

великих градин шляхом засіву градових хмар відповідними 

реагентами. Ядро градових хмар визначають за допомогою 

локаторів. Реагенти надсилають зенітними пушками або 

протиградовими комплексами. 

 

Щорічно збитки від граду та сильних злив у світі становлять близько 

2 млрд дол. США. Левова частка збитків – це збитки в сільському 

господарстві.  

Інтенсивні зливи з сильним вітром викликають полягання посівів 

зернових культур на 20–30% посівної площі, інколи – на 80%.  

Поляганню посівів сприяють: розрідження ґрунту при сильних 

зливах, злам соломини через невідповідність між динамічними 

навантаженнями на нижню частину соломини та її міцністю, тиском дощу, 

вітру і граду тощо.  

 

Полягання стеблостою – це такий його стан, коли під впливом 

несприятливих явищ погоди (дощ, вітер, мокрий сніг, тощо), які 

механічно впливають на рослини, стеблостій в тій чи іншій мірі 

нахиляється до землі і не повертається у вертикальне положення 

відразу ж після припинення дії цих явищ. 

 

На агрометеорологічних станціях відмічається площа з полеглими 

посівами у відсотках від загальної площі поля. Крім цього, також 

визначається інтенсивність полягання. 

 



Шевченко О.Г., Сніжко С.І., Вітренко А.О. ЕКОНОМІЧНА МЕТЕОРОЛОГІЯ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

96 
 

Інтенсивність полягання оцінюється у балах за шкалою:  
 5 балів – полягання відсутнє;  
 4 бали – слабке полягання, місцями (не більше 30% площі поля);  
 3 бали – середнє полягання, не заважає машинному збиранню хлібів 
(31–60%);  
 2 бали – сильне полягання, яке ускладнює збирання хлібів (більше 61% 
площі поля);  
1 бал – дуже сильне полягання, посіви непридатні до збирання. 

 
Стійкість рослин до полягання перебуває у прямій залежності від 

середньої температури повітря, амплітуди температури повітря, нестачі 
насичення повітря вологою та у зворотній залежності – від кількості 
опадів, кількості днів з опадами, гідротермічного коефіцієнту 
Г.Т. Селянинова. Найменшу стійкість стеблостою до полягання мають 
зернові культури в роки з підвищеною вологозабезпеченістю та зниженим 
температурним режимом. Інтенсивність полягання посівів залежить від 
фази розвитку рослин, густоти посівів, висоти рослин, сортових ознак, 
агрометеорологічних умов та агротехнічних заходів.  

На втрати врожаю від полягання впливає не лише ступінь полягання 
посівів, але і строки початку полягання. За раннього полягання (вихід у 
трубку) зменшується продуктивна кущистість і кількість зерен у колосі. У 
випадку пізнього полягання (після молочної стиглості) величина втрат 
врожаю визначається тільки зменшенням абсолютної маси зерна. 

 

Заморозок – це зниження мінімальної температури нижче 0 ºС на 
фоні позитивних середніх добових температур повітря. 

 
Існують різні типи заморозків за інтенсивністю, тривалістю та 

характером виникнення (рис. 2.7). 
На більшій частині території в межах помірної зони існують два чітко 

обмежені періоди із заморозками – весняний і осінній. Деяка небезпека 
заморозків для сільськогосподарських культур виникає відразу після 
початку вегетації і зростає по мірі росту рослин. Осінні заморозки 
настають до закінчення вегетаційного періоду. Вони представляють 
меншу загрозу для сільського господарства, тому що до тієї пори врожай 
найчастіше вже зібрано.  

Період між останнім заморозком навесні і першим восени 
називається беззаморозковим періодом. 

На інтенсивність та строки припинення заморозків впливає багато 
факторів: рельєф місцевості, стан ґрунту, рослинність, віддаленість від 
водоймищ та ін. Пошкодження рослин заморозком спостерігається не 
відразу після зниження температури до 0 ºС, а лише при досягненні 
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певних негативних значень. Для кожної культури і кожної фази розвитку 
існує своя межа негативної температури, за якої спостерігається 
пошкодження або загибель рослин. Таку температуру називають 
критичною. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.7. Види заморозків 
  
Заморозки на початку вегетації мають суттєві віддалені наслідки для 

росту, розвитку і врожаю рослини. Після інтенсивного заморозку ростові 
процеси сповільнюються і запізнюється настання наступних фаз розвитку 
рослин.  

Встановлено, що найбільш небезпечними для сільського 
господарства є заморозки, які бувають після настання середньої добової 
температури повітря 15 ºС або після стійкого переходу її через 10 ºС. 
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Заходи боротьби із заморозками. 
Розрізняють два види захисту від заморозків:  

 біологічний (виведення селекційним шляхом морозостійких сортів 
польових та садових рослин); 

 агротехнічний (підвищення температури повітря за рахунок 
обігріву, відкритий обігрів, укриття рослин, термодинамічні заходи, 
зрошення полів, заходи регулювання росту рослин, що дозволяють 
затримувати цвітіння плодових). 

 
Найбільш поширеним заходом боротьби із заморозками є 

підвищення температури повітря за рахунок обігріву. Найчастіше для 
цього використовують димові завіси. Підвищення температури 
підстильної поверхні та приземного шару повітря відбувається під дією 
комплексу факторів: обігріву повітря під час горіння речовин, які 
утворюють дим, конденсації водяної пари у повітрі з виділенням тепла, 
зменшення ефективного випромінювання. Вранці димова завіса не 
дозволяє сонячному промінню швидко нагрівати рослини, затримує 
відтавання, що сприяє меншому пошкодженню рослин.  

Відкритий обігрів застосовується на невеликих ділянках з особливо 
цінними сортами рослин. Для обігріву використовуються горілки будь-
якого типу з будь-якою горючою речовиною. За відкритого обігріву 
температура у приземному шарі підвищується від 1 до 4°С. Відкритий 
обігрів дуже дорогий засіб і використовується рідко. Крім того, за 
відкритого обігріву значно підвищується забруднення повітря.  

Укриття рослин може здійснюватися по-різному. Якщо вкриваються 
окремі дерева, то для цього використовують чохли з світлопроникних 
плівок, марлі, скла, піни. Для укриття великих площ використовуються 
різні матеріали: тирса, солома, стружка, костриця, рідка піна, торф, земля, 
темний папір тощо.  

Термодинамічні заходи – це підвищення температури за рахунок 
перемішування повітря серед рослин за допомогою двигунів, які на 
літаках відбули термін використання, вертольотів, які пролітають над 
полем на незначній висоті (безпечній). Перемішування теплих і холодних 
шарів повітря дозволяє підвищити температуру на 0,5–1,0°С. Цей метод 
використовується для боротьби з заморозками на невеликих закритих 
ділянках.  

Для боротьби із заморозками застосовується зрошення полів перед 
настанням заморозку. Зрошення підвищує температуру точки роси, 
збільшує теплопровідність ґрунту і сприяє припливу тепла з нижніх шарів. 
Зрошення підвищує температуру на 1,5–2,0°С. Дуже ефективним заходом 
боротьби із заморозками є зрошення дощуванням. Підвищення 
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температури відбувається за рахунок вихолодження води і віддачі тепла 
у повітря.  

Останнім часом поширюються заходи регулювання росту рослин, 
що дозволяють затримувати цвітіння плодових та інших рослин, а також 
застосування гідрореагуючих речовин (з класу гідридів кальцію). 
Речовини наносяться на поверхню ґрунту і за їх взаємодії з водяною 
парою утворюється тепло. Швидкість реакції гідролізу невелика. Тому цей 
захід доцільно використовувати тільки за виникнення радіаційних та 
адвективно-радіаційних заморозків, тривалість яких коротка, всього кілька 
годин. 

Метеорологічне забезпечення сільського господарства. Сільське 
господарство, як один із основних секторів економіки України, потребує 
якісного агрометеорологічного забезпечення.  

 

Агрометеорологічне забезпечення – це регулярне надання 
різнобічної інформації галузям сільського господарства з питань 
найбільш повного й раціонального використання погодних, 
агрометеорологічних та агрокліматичних умов з метою отримання 
високих врожаїв сільськогосподарських культур та зведення до 
мінімуму втрат урожаю від впливу несприятлих умов (Польовий А.М. 
та ін., 2003). 

 
Метою агрометеорологічного забезпечення є: 

 отримання високих та сталих урожаїв сільськогосподарських 
культур;  

 зведення до мінімуму втрат урожаю від впливу несприятливих 
умов, а також під час його збирання, транспортування та зберігання.  

Основні принципи агрометеорологічного забезпечення та 
обслуговування: 

1. Основний об’єм агрометеорологічної інформації має охопити 
умови вирощування основних сільськогосподарських культур для 
рослинництва та відомості про метеорологічні умови утримання та 
продуктивність тварин, умови вирощування кормових культур, їх заготівлі 
та збереження – для тваринництва стійлових умов утримання. 

2. Агрометеорологічне забезпечення та обслуговування необхідно 
пов’язати з особливостями землеробства, рослинництва та тваринництва 
за сезонами.  

3. Має працювати принцип зворотного зв’язку стосовно 
агрометеорологічного забезпечення. Це визначить дієвість 
агрометеорологічного забезпечення та обслуговування і дозволить 
проводити його корегування.  



Шевченко О.Г., Сніжко С.І., Вітренко А.О. ЕКОНОМІЧНА МЕТЕОРОЛОГІЯ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

100 
 

Агрометеорологічне забезпечення землеробства – один із 
провідних видів спеціалізованого гідрометеорологічного забезпечення, 
частина гідрометеорологічного забезпечення сільського господарства. 

 

Агрометеорологічні спостереження – це паралельні у часі та 
просторі спостереження та вимірювання за метеорологічними 
елементами та розвитком сільськогосподарських рослин, станом 
ґрунту та агротехнічними заходами. 

 
Наземні агрометеорологічні спостереження проводяться з метою 

отримання інформації для: 

 безпосереднього забезпечення господарських організацій 
відомостями про агрометеорологічні умови в районі спостережень;  

 повідомлення організацій, що обслуговуються, про небезпечні 
метеорологічні явища; 

 забезпечення прогностичних відділів необхідними відомостями 
для підготовки всіх видів агрометеорологічних прогнозів, довідок про 
поточний стан агрометеорологічних умов та попереджень у випадку їх 
несприятливого розвитку надалі;  

 накопичення та узагальнення об’єктивних даних про 
агрометеорологічний режим та агрокліматичні ресурси окремих територій 
та держави вцілому. 

Агрометеорологічні спостереження включають: 
1) спостереження за температурою орного шару ґрунту; 
2) спостереження за опадами; 
3) візуальні спостереження за вологістю верхніх шарів ґрунту;  
4) паралельні спостереження за температурою, глибиною 

промерзання і відтавання ґрунту та висотою снігового покриву; 
5) агрометеорологічні спостереження за фазами розвитку рослин; 
6) спостереження за станом сільськогосподарських культур 

(визначення густоти посівів сільськогосподарських культур та визначення 
висоти рослин).  

 

Агрометеорологічне забезпечення на території України 
здійснюють підрозділи Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій: Український гідрометеорологічний центр, 
гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів, обласні 
центри з гідрометеорології, окремі гідрометеорологічні 
обсерваторії, метеорологічні, гідрологічні та агрометеорологічні 
станції. В окремих випадках до агрометеорологічного забезпечення 
залучається Український гідрометеорологічний інститут.  
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З метою підвищення якості метеорологічного та 
агрометеорологічного забезпечення сільського господарства необхідно 
знати специфіку сільськогосподарського виробництва, 
агрометеорологічні та агрокліматичні умови району. Поточна та 
прогностична метеорологічна та агрометеорологічна інформація дає 
змогу раціональніше використовувати майбутні сприятливі 
метеорологічні та агрометеорологічні умови для успішного виконання 
даного виду робіт чи вживати попереджувальних заходів для 
попередження чи зменшення можливих втрат. 

Споживачами агрометеорологічної інформації є спеціалісти 
сільського господарства, керівники різних рівнів із технології 
сільськогосподарського виробництва, страхові компанії, тощо.  

 
 

2.2.2. Транспорт 
 
Всі види транспорту утворюють єдину транспортну систему 

незалежно від форми власності та галузевої приналежності.  
За економічною значимістю види транспорту ранжуються наступним 

чином: залізничний, морський, автомобільний, річковий, повітряний, 
нафтопровідний та газопровідний.  

Робота усіх видів транспорту суттєво залежить від природних 
чинників: географічних та гідрометеорологічних. Географічне положення 
зумовлює географію транспорту: пункти базування та систему маршрутів. 
Гідрометеорологічні умови суттєво впливають на пропускну та перевізну 
здатність наземного, повітряного та водного видів транспорту.  

Залізничний транспорт. У зв’язку з відносно великими 
швидкостями руху потяги протягом  доби можуть зазнавати різких змін 
погоди. Транспорт такого виду немає необхідної «погодної» 
маневреності, він «прив’язаний» до залізничних колій і великих 
залізничних станцій.  

Найскладніші метеорологічні умови для залізничного транспорту  
спостерігаються взимку (рис. 2.8). 

Врахування поточних і очікуваних метеорологічних умов 
здійснюється рядом служб залізничного транспорту. Провідною з них є 
служба руху.  

Несприятливі умови погоди для залізничного транспорту:  
1. Снігопади і заметілі на залізничних коліях змушують знижувати 

швидкість руху, а на великих вузлових станціях перешкоджають 
нормальному ритму формування потягів. Пухкий сніг висотою до 30 см на 
залізничних коліях не є дуже небезпечним. Проте, можливі небезпечні 
ситуації − сніг в заметах може виявитися спресованим і блокувати рух на 
великих ділянках. Виникає необхідність застосування потужної 
снігоочисної техніки, що потребує значних матеріальних витрат. Заметіль 
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(особливо, з випаданням снігу) призводить до збоїв в роботі станцій і 
вузлів. Крім того, сніг забиває «стрілки» (що використовуються для 
управління рухом) і їх доводиться очищати вручну, викликаючи спеціальні 
бригади робочих. Це одне з найбільш вразливих місць всієї системи 
служби шляхів, що вимагає значних витрат, оскільки на великих станціях 
і вузлах сотні стрілочних переводів і порушення нормального їх 
функціонування – це одна з причин порушення руху.  

 

 
 

Рис. 2.8. Складні метеорологічні умови для  
залізничного транспорту в зимовий період. 

 
2. Льодяний дощ, що призводить до намерзання шару льоду на лінії 

зв’язку (рис. 2.9), відкладення ожеледі та снігу понад 20 мм, особливо в 
поєднанні з вітром можуть призводити до обриву дротів та поломки 
стовпів ліній зв’язку.  

3. Випадання мокрого снігу з подальшим зниженням температури 
повітря, що може повністю паралізувати роботу на стаціях та вузлах.  

4. Екстремальні температури повітря. Виділені порогові 
значення температури повітря для роботи залізничного транспорту: 
небезпечні високі t≥+25°C, небезпечні низькі t≤-25°C. При високих 
температурах може трапитися вигин рейок або їх викид, а при низьких − 
розрив стиків та поломка рейок.  
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Рис. 2.9. Відкладення льоду на лініях 
електропередач вздовж залізничних колій внаслідок льодяного дощу. 

 
При здійсненні робіт на залізничних коліях необхідно знати 

температуру рейок, яку можна визначити за встановленою залежністю 
температурного їх режиму від температури повітря.  

Спека та сильні морози виводять з ладу пристрої автоблокування 
(управління сигналами), в такому випадку можлива мимовільна зміна 
сигналу (наприклад, червоного на зелений), що відповідно може 
призвести до аварійних випадків. Підвищення температури повітря вище 
+30°С, викликає провисання дротів, а низькі температури і їх різкі 
перепади ускладнюють роботу локомотивів, вимагають застосування 
спеціальних інструкцій по догляду та експлуатації. 

5. Дощі та зливи призводять до утворення зсувів на відкосах 
земляного полотна, створюють небезпеку його розмиву (рис. 2.10); 
погіршують видимість та знижують швидкість руху. Грози інколи виводять 
з ладу пристрої сигналізації та блокування. 

6. Сильний вітер (понад 15 м/с) призводить до деформації 
контактної мережі, викликає бокові зміщення дротів, підвищує ризик 
поломки пантографа (пантограф використовується для забезпечення 
надійного електричного з’єднання з контактним дротом контактної мережі 
електрорухомого складу залізної дороги, а також трамваїв, вагонів 
метро). Зустрічний вітер помітно знижує швидкість руху поїздів.  

7. Тумани погіршують видимість і змушують знижувати швидкість 
потягів.  
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Рис. 2.10. Розмив колій внаслідок сильних злив 
 
Важливу роль для залізничного транспорту відіграє кліматична 

інформація, що використовується для проектування і планування, при 

вирішенні технологічних і господарських завдань. Кліматична інформація 

широко застосовується для загальної характеристики клімату дороги, з 

метою планування робіт і витрат матеріальних ресурсів, для проектних 

робіт, зокрема при проектуванні мостів та мостових переправ. 

На стан залізничних колій також впливають весняні відлиги 

(спричинюючи перекоси та просадки шляхів) та швидке сніготанення, що 

порушує нормальну роботу електричних рейкових ланцюгів.   

 

Для залізничного транспорту важливою є:  

 фактична гідрометеорологічна інформація (метеорологічна: 

температура повітря, характеристики вітру, опади, ожеледно-

паморозеві утворення, температура ґрунту; гідрологічна: рівень 

води, товщина льоду і висота снігу, льодові явища);  

 прогностична (штормові попередження, короткострокові 

спеціалізовані прогнози, довгострокові прогнози);  

 режимно-довідкова. 

  

Морський транспорт. Специфікою роботи морських організацій є їх 

постійна залежність від гідрометеорологічних умов. Відносно низькі 

швидкості не забезпечують суднам достатньої маневреності при 

погіршенні погоди. Вітер і хвилювання моря визначають поведінку суден 

в морі протягом всього маршруту. Розроблені спеціальні правила, згідно 
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яких для кожного виду судна встановлюється штормове значення 

швидкості вітру, при досягненні якого робота в морі забороняється.  

 

До небезпечних для морського транспорту явищ погоди і стану 

моря належать:  

1) штормовий вітер (вже при швидкості 20 м/с малотонажні судна 

втрачають управління; вітер, швидкість якого перевищує 28 м/с є 

небезпечним для суден будь-якого водозміщення); 

2) сильне хвилювання моря;  

3) туман; 

4) сніг, що погіршує видимість;  

5) обледеніння суден. 

 

Судна, що перебувають в морі, отримують гідрометеорологічну 

інформацію з гідрометцентрів чи гідрометбюро через радіостанції 

пароплавства.  

Зокрема, метеорологічна інформація передається в порядку, що 

рекомендований ВМО: 

 штормові попередження; 

 огляд синоптичної обстановки за приземною картою погоди; 

 прогноз на поточний день, добу і наступні дві доби.  

Гідрометеорологічне забезпечення портів включає надання 

споживачеві режимної (нормативної) інформації, поточної і прогностичної 

гідрометеорологічної інформації.  

Маршрутні прогнози для морського транспорту, зокрема, для 

перегону суден, плавучих кранів, характеризуються завчасністю не 

більше трьох діб і своїми особливостями. Прогноз складається для 

окремих ділянок маршруту і має більш детальну часову і просторову 

характеристики. Такі перегони повинні здійснюватися за участю 

синоптика та спеціаліста з гідрології моря. 

Режимна інформація використовується для проектування і 

будівництва портів, портових і захисних споруд, гідро-, тепло- і 

електрокомунікацій і морських каналів. Раціональне переобладнання 

портів з врахуванням гідрометеорологічних умов району дозволяє 

скоротити час на вантажні роботи на 15−20%.  

Метеорологічне забезпечення рибопромислового флоту 

здійснюється оперативними синоптичними групами безпосередньо в 

районі вилову. Переваги такої форми гідрометзабезпечення полягають в 

тому, що прогнозист знаходиться в умовах роботи суден експедиції, має 

безпосередній контакт з її керівництвом, володіє додатковими 

відомостями з берегових центрів забезпечення, включаючи зарубіжні. 

Синоптик повинен добре знати специфіку району вилову, кількість і 
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розташування суден, способи вилову, щоб складати окремі конкретні 

прогнози залежно від виробничої ситуації.  

Гідрометеорологічне забезпечення рибного промислу включає: 

 регулярну інформацію про поточний стан моря в прибережних 

районах; 

 пронози погоди для конкретних промислових районів і окремих 

ділянок узбережжя; 

 попередження про небезпечні значення хвилювання та льодові 

умови; 

 рекомендації стосовно найраціональнішого використання 

очікуваних стану погоди і моря, особливо «промислової погоди»; 

 рекомендації про маршрути виходу з зони інтенсивного 

зледеніння для малотонажних риболовних суден.  

Річковий флот. Річковий флот здійснює транспортні операції 

протягом навігації − періоду відсутності льодоставу.  

 

Робота річкового флоту знаходиться в постійній залежності 

від таких умов погоди: 

 вітер і хвилювання;  

 туман та інші явища, що погіршують видимість;  

 перехід температури повітря через 0°С;  

 початок стійких морозів з появою льодоставу.  

 

В залежності від швидкості вітру і стану водної поверхні вирішується 

питання про вихід суден в плавання, про проведення чи буксирування 

караванів суден по заданій акваторії, а також – про необхідність заходу в 

порти-укриття. Небезпечною є зміна рівня води в річках за рахунок згінно-

нагінних явищ, в період весняного повноводдя. 

Необхідною для річкового транспорту метеорологічною 

інформацією є:  

 поточні відомості про стан погоди;  

 прогнози погоди;  

 прогнози погоди по маршрутах, акваторії водойми на період часу, 

передбачений споживачем;  

 попередження про небезпечні для річкового флоту погодні умови. 

Автомобільний транспорт. Автомобільний транспорт є 

зв’язуючою ланкою трьох транспортних систем: залізничної, морської та 

річкової.  
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Успішна робота автомобільного транспорту залежить від:  

 правильної експлуатації доріг, включаючи дотримання правил 
руху;  

 технічного стану доріг;  

 ефективного спеціалізованого метеорологічного забезпечення.  

 
Стан доріг дуже змінюється протягом року – на нього впливають 

зміни температури, кількість опадів, швидкість і напрям вітру, окремі 
атмосферні явища.  

 

Небезпечними явищами для роботи автомобільного 
транспорту є: 

 взимку – заметіль, снігові намети, утворення льодяної кірки, 
ожеледиця;  

 в перехідні сезони – ожеледиця і значне погіршення видимості 
(наприклад, за рахунок туману чи снігопаду); навесні внаслідок 
сніготанення та під час і після сильних дощів суттєво погіршується 
прохідність ґрунтових доріг;  

 влітку – тривалі облогові опади, зливові та сильні дощі, тумани. 
Крім того, в усі сезони та в різних кліматичних сезонах аварійні 
ситуації на дорогах створюються стихійними метеорологічними 
явищами. 

 
Як свідчить статистика не менше 20–30% випадків дорожньо-

транспортних пригод (ДТП) пов’язані з небезпечними явищами погоди. 
Небезпечні для автомобільного транспорту метеорологічні явища можна 
умовно поділити на три групи: 

 ті, що погіршують стан дорожнього покриття, тобто зчеплення 
коліс з дорогою; 

 ті, що погіршують видимість на дорозі; 

 всі інші, що часто призводять до збоїв в русі (наприклад, розмив 
насипу), що рідко самі по собі є причиною аварії і лише в комплексі з 
двома першими чинниками можуть їх спричинювати. 

Небезпечні явища, що погіршують стан дорожнього покриття можуть 
виникати за будь-якого стану покриття: обледенілого, засніженого, 
мокрого та сухого. 

Прямою небезпекою для автотранспорту є ожеледиця, з якою 
пов’язано понад 50%  ДТП, спричинених небезпечними явищами погоди. 
За прояву цього небезпечного явища швидкість руху знижується в 2–2,5 
рази, продуктивність автомобіля – на 30–40%, а собівартість перевезень 
зростає в 2–2,5 рази. В результаті втрати маневреності відбувається 
перевертання автомобілів, зіткнення, наїзди на нерухомі перешкоди. В 
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метеорології існує кілька класифікацій ожеледно-паморозевих явищ та 
різних класифікацій видів зимової слизькості. Однією з найпростіших є 
класифікація в основу якої покладено розмежування видів слизькості та 
зовнішніми ознаками та за фізичними властивостями: 

 пухкий сніг; 
 ущільнений сніг; 
 скловидний лід. 
Ця класифікація дає можливість легко визначити кожен вид 

слизькості візуально. Вона орієнтована на існуючі технології робіт, в 
основі яких лежить ліквідація слизькості, що утворилася на дорожньому 
покритті. 

Відкладення пухкого снігу відбувається у вигляді рівного шару при 
снігопадах у безвітряну погоду. Якщо сніг пухкий, то він не ущільнюється 
колесами транспорту, що проїжджає по дорозі, і залишається в пухкому 
стані. Щільність снігу, який нещодавно випав, у середньому становить 
близько 1 г/см3, коефіцієнт зчеплення коліс автомобіля з дорогою при 
цьому може знижуватися до 0,2. 

Ущільнений сніг – це шар спресованого снігу різної товщини. Це 
найпоширеніший вид зимової слизькості на дорогах. Він утворюється при 
ущільненні свіжого снігу під колесами автомобілів. Щільність такого снігу 
становить 0,6 г/см3, коефіцієнт зчеплення знижується до 0,1.  

Скловидний лід утворюється на дорожньому покритті у вигляді 
гладкої скловидної плівки товщиною від 1 до 3 мм, а іноді – у вигляді 
шершавої льодової кірки товщиною понад 10 мм (рис. 2.11). Відкладення 
має щільність від 0,7 до 0,9 г/см3, коефіцієнт зчеплення знижується до 
0,08. Скловидний лід є найнебезпечнішим видом слизькості. Він 
утворюється при замерзанні рідких опадів, що випали на дорожнє 
покриття, яке має негативну температуру. 

Дослідження свідчать, що утворення зимової слизькості залежить, 
перш за все, від температури дорожнього покриття, на формування якої 
здійснює вплив значна кількість параметрів, як метеорологічних, так і 
дорожніх, тому вона буде відрізнятися для різних ділянок дороги. Це 
призводить до того, що слизькість може утворюватися лише на окремій 
незначній ділянці дороги, в той час як на сусідніх ділянках вона не буде 
спостерігатися. Очевидно, що це суттєво ускладнює як прогнозування 
утворення слизькості в зимовий період, так і розрахунок її кліматичних 
характеристик.       

Засніжений стан доріг пов’язаний з їх занесенням та виникає при 
невчасному прибиранні снігу з трас. За приросту снігового покриву за добу 
понад 20 см рух транспорту стає аварійно небезпечним, а при прирості 
понад 30 см – взагалі неможливим для основного парку машин. Завчасні 
попередження про снігопади, заметілі та ожеледь дозволяють залучити 
до захисних заходів спеціалізовану техніку (рис. 2.12) і, відповідно, 
підвищити безпеку руху. 
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Рис. 2.11. Скловидний лід на дорожньому покритті 
 

 
 

Рис. 2.12. Використання спеціалізованої техніки 
для забезпечення належного стану доріг взимку 
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Мокре покриття формується в результаті випадання опадів за 
позитивних температур і при таненні мокрого снігу за незначних 
негативних температур (до -5°С). За умови застосування протиожеледних 
засобів мокре покриття може бути навіть за нижчих температур. За 
мокрого покриття досить часто спостерігається явище аквапланування, 
особливо за швидкості руху понад 60 км/год та за певних геометричних 
параметрів траси (нахили).  

До явищ, що погіршують дальність видимості до небезпечної межі і 
можуть спричинити ДТП, належать туман, сильний дощ, сніг, заметіль, 
імла, пилові бурі. Зниження метеорологічної дальності видимості (МДВ) 
спричинює зниження швидкості автомобільного потоку і впливає на 
пропускну спроможність дороги. При зменшенні МДВ з 500 до 300 м 
швидкість руху має бути знижена на 15%, при зменшенні МДВ з 300 до 
100 м – на 45%, а при МДВ рівній 50 м – в чотири рази. 

Істотний вплив на режим автотранспорту здійснює вітер, створюючи 
вітрове навантаження на автомобіль. По-перше, за високих швидкостей 
вітер намагається зсунути автомобіль, перевернути, змінити траєкторію 
руху. По-друге, він сприяє перевитраті пального та зношенню шин в 
результаті гальмівних зусиль. Вплив вітру залежить від його швидкості, 
швидкості руху автомобіля та його технічних характеристик. Критичним 
вважається вітрове навантаження, що дорівнює вазі автомобіля. 
Необхідно також враховувати бокову складову швидкості вітру. 
Вважається, що за швидкості руху 90 км/год критична швидкість вітру – 
20 м/с.  

За низьких негативних температур аварії можуть виникнути через 
поломку двигунів, крім того збільшуються втрати при перевезеннях та час 
на запуск двигуна. Необхідно застосовувати додаткові заходи для 
забезпечення незамерзання води та масла в двигунах автомобілів. Крім 
того, при екстремально високих та екстремально низьких температурах 
повітря зростає аварійність через погіршення психофізичного стану 
водіїв. Високі температури спричинюють формування «напливів» на 
асфальті (особливо, в результаті руху вантажних машин). 

Вплив усіх розглянутих вище чинників посилюється в тих випадках, 
коли кілька з них діють одночасно. Наприклад, дуже небезпечним  є 
поєднання поганої видимості чи сильного вітру з ожеледдю. 

 

В щоденних оперативних умовах для роботи автомобільного 
транспорту необхідна наступна метеорологічна інформація: 

 фактичні дані про поточну погоду; 

 добові та напівдобові прогнози по пункту базування 
автомобільного транспорту, та по всіх автотрасах, по яких 
встановлюється спеціалізоване забезпечення; 

 попередження про небезпечні явища; 

 консультації та уточнення інформації.  
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Метеорологічні умови впливають не лише на процес 
транспортування вантажів, але й на всі дорожно-будівельні роботи і 
роботи з ремонту дорожнього полотна. Дорожно-будівельні роботи, як 
правило, здійснюються в той період року, коли температурний режим 
відповідає нормативам використання будівельного матеріалу і технології 
робіт, включаючи використання спеціалізованої техніки. Сучасна 
експлуатація доріг характеризується великими навантаженнями на 
дорожнє покриття.  

Для проектування системи автомобільних шляхів потрібні наступні 
кліматичні показники: 

1. При проектуванні висоти та ширини насипу: 

 максимальна висота та розподіл висоти снігового покриву 
заданої забезпеченості 1 раз на 10 років та на 20 років (нормативна 
характеристика); 

 повторюваність різної кількості опадів, починаючи з градації 
понад 5 мм за добу (з квітня по жовтень); 

 інтенсивність опадів заданої забезпеченості. 
2. Для збереження нормального стану доріг: 

 середня і квантиль 95% забезпеченості глибини промерзання і 
відтавання ґрунту; 

 середня та максимальна інтенсивність опадів за 30 хвилин; 

 середня та максимальна інтенсивність сніготанення; 

 добовий максимум опадів. 
3. При виборі дорожнього покриття: 

 середня температура повітря найхолоднішого і найтеплішого 
місяців із забезпеченістю 0,94; 

 повторюваність днів з опадами понад 5 мм за добу; 

 повторюваність періодів температури повітря нижче -30° і вище 
+30°С протягом 5 днів; 

 середня і 95% квантиль температури поверхні ґрунту та 
асфальтобетонного і цементно-бетонного покриття найхолоднішого та 
найтеплішого місяців; 

 середня глибина промерзання та відтавання ґрунту; 

 середня та максимальна інтенсивність сніготанення; 

 повторюваність різного стану дорожнього покриття (сухого, 
мокрого, вкритого мокрим снігом, вкритого снігово-льодовою кіркою, 
обледенілого). 

Авіація. Специфіка роботи цього споживача метеорологічної 
інформації полягає в тому, що авіація здійснює свою функціональну 
діяльність в умовах найвищого ризику метеорологічної небезпеки, 
оскільки саме авіація в найбільшій мірі підпадає під вплив 
метеорологічних умов.  
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Вплив метеорологічних умов на авіацію розглядається окремо в 
залежності від фази польоту: зліт, посадка і політ на висотах. 

 
Складні умови під час зльоту і посадки характеризуються 

обмеженою видимістю, незначною висотою нижньої межі хмар і такими 
небезпечними явищами погоди, як грози, град, шквали, сильні зливові 
дощі і вертикальний зсув вітру, піщані та пилові бурі.    

Для забезпечення безпеки зльоту і посадки встановлюється мінімум 
погоди. 

 

Мінімум погоди − мінімально допустиме значення висоти нижньої 
межі хмар і видимості, за яких дозволяється зліт та посадка ПС. 

 
Мінімум погоди встановлюється окремо для аеродрому, для типу 

ПС та для його командира. 
На злітно-посадкові характеристики літаків впливає вітер. 

Наприклад, зліт та посадка здійснюються проти вітру, в той час як боковий 
вітер утворює додаткові сили, що ускладнюють управління повітряним 
судном. Вітер має велике значення не лише для планування польотів, але 
й при експлуатації та проектуванні аеродромів. 

В холодну частину року хуртовини, обледеніння і тумани можуть на 
багато годин і днів паралізувати роботу аеропортів.  

При польоті на висотах найбільшу небезпеку становлять грози за 
маршрутом, турбулентність та обледеніння літака (рис. 2.13).  

 

Спеціалізоване метеорологічне забезпечення авіації передбачає 
підвищення безпеки, економічної ефективності та регулярності її 
роботи. 

 
Особливого значення набувають відомості про фактичну погоду на 

аеродромі. Вони є офіційною метеорологічною інформацією, на основі 
якої командиром повітряного судна приймаються рішення про зліт та 
посадку. 

Наземні метеорологічні спостереження поділяють на: 

 регулярні – це спостереження за погодою на аеродромі, що 
здійснюються через фіксовані проміжки часу (30 хвилин або 1 година); 

 спеціальні – це спостереження, що проводяться додатково до 
регулярних при погіршенні або поліпшенні умов погоди, коли один або 
кілька метеорологічних елементів змінюються відповідно до 
встановлених критеріїв. 
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Рис. 2.13. Обледеніння літака 
 

Якщо на незначній відстані від аеродрому розташована аерологічна 
станція, то для отримання додаткової інформації про стан атмосфери 
можуть використовуватися також результати кулепілотних спостережень. 
Наприклад, в роботі Міжнародного аеропорту Бориспіль 
використовуються результати аерологічних спостережень на Об’єднаній 
гідрометеорологічній станції Київ. 

Крім того, проводяться метеорологічні спостереження з борту 
повітряних суден. Їх результати використовуються для отримання 
інформації про метеорологічні умови над районами, що є недостатньо 
охопленими звичайними наземними спостереженнями, а також для 
отримання інформації про наявність турбулентності, обледеніння, зсуву 
вітру та інших явищ, що можуть вплинути на безпеку польотів повітряних 
суден. 

З борту ПС проводяться такі види спостережень: 

 регулярні спостереження – на етапах набору висоти й польоту за 
маршрутом; 

 спеціальні та інші нерегулярні спостереження – на будь-якому 
етапі польоту.  

Автоматизовані регулярні спостереження з борту ПС із 
використанням лінії передачі даних «повітря–земля» та при застосуванні 
залежного автоматичного спостереження (ADS) або режиму S вторинного 
оглядового локатора проводяться кожні 15 хвилин на етапі польоту за 
маршрутом і кожні 30 секунд на етапі набору висоти протягом перших 10 
хвилин польоту. Якщо ПС не обладнано засобами передачі даних 
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«повітря–земля», екіпажі звільняються від проведення регулярних 
спостережень з борту. 

Передпольотна підготовка екіпажу − необхідна умова успішного 
здійснення польоту. Перед польотом екіпажу видається метеорологічна 
документація, включаючи прогностичні карти особливих явищ погоди, 
прогностичні карти вітру та температури по висотах, дані про фактичну 
погоду та прогнози погоди по пункту посадки і запасних аеродромах та 
інші матеріали.  

Метеорологічне забезпечення авіакомпаній здійснюється в рамках 
єдиних вимог Міжнародної організації цивільної авіації (International Civil 
Aviation Organization (ICAO) – англ.). Додатково до традиційних систем 
зв’язку створена нова система SADIS − супутникова система поширення 
метеорологічних даних, як частина існуючої наземної системи ICAO. 
Синоптик може отримувати оперативну (METAR, TAF, SIGMET, AIRMET) 
і спеціальну інформацію; дані про вітер і температуру для стандартних 
рівнів польоту, карти особливих явищ та інші відомості, включаючи 
інформацію про поширення вулканічного попелу, що становить значну 
небезпеку для авіації (рис. 2.14). ICAO спільно з ВМО призначила дев’ять 
консультативних центрів з вулканічного попелу, які є частиною служби 
стеження за вулканами на міжнародних маршрутах. Також існує шість 
консультативних центрів з тропічних циклонів. Ці центри підтримують 
своєчасне надання метеорологічними органами стеження зведень 
SIGMET, що стосуються вулканічного попелу та тропічних циклонів. ВМО 
сприяє відповідному навчанню та підтриманню навиків і знань у 
персоналу, що здійснює метеорологічне обслуговування.  

 

 
 

Рис. 2.14. Значну небезпеку для авіації становить вулканічний попіл 
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2.2.3. Електроенергетика 
 
Потреба в спеціалізованому метеорологічному забезпеченні. 

Електроенергетика – це частина важкої промисловості та паливно-
енергетичного комплексу, стабільність розвитку та функціонування якого 
є необхідною умовою успішного розвитку національної економіки. 
Складовими частинами енергетичної системи є різні види електростанцій 
(теплові, атомні, гідравлічні, теплоелектроцентралі, вітрові, сонячні, 
тощо), лінії електропередач (ЛЕП), що формують електричні мережі, 
теплові мережі (що служать для передачі тепла споживачам), котельні, 
розподільні станції, інше устаткування. Основою електроенергетики є 
об’єднана енергетична система країни, що централізовано забезпечує 
електроенергією внутрішніх споживачів, експортує та імпортує її. 

Реалізація стратегічних цілей та оперативна робота будь-якого 
енергетичного об’єкту повинна постійно передбачати вплив на перебіг 
виробничого процесу багатьох зовнішніх чинників, у тому числі погоди та 
її екстремальних проявів. Спеціалізоване метеорологічне забезпечення 
підприємств енергетики та подальше ефективне використання отриманої 
прогностичної інформації, штормових попереджень та кліматичних даних 
є важливою складовою оптимальних погодно-господарських рішень для 
стабільного функціонування енергетичної системи, запобігання чи 
зниження можливих економічних, матеріальних та соціальних втрат. 

 

Спеціалізоване метеорологічне забезпечення енергетики дає 
можливість: 

 регулювати режими роботи підприємств енергетичного 
комплексу, завчасно накопичувати резервні потужності; 

 планувати зменшення або збільшення виробництва 
електроенергії в залежності від фактичних чи очікуваних погодних 
умов, здійснювати економію капітальних експлуатаційних витрат 
та паливно-енергетичних ресурсів; 

 планувати обслуговування ЛЕП, відкритих розподільників, 
обладнання; 

 підвищувати безпеку експлуатації магістральних трубопроводів 
та інших споруд; 

 проводити будівельні, ремонтні роботи, вводити додаткові 
потужності з огляду на очікуване зростання навантаження на 
станції; 

 уточнювати терміни та  об’єми поставок газу, мазуту, вугілля; 

 планувати початок і завершення опалювального періоду; 

 попереджати аварійні ситуації внаслідок несприятливих 
погодних умов; 

 прискорювати ліквідацію аварій на енергетичних об’єктах. 
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Значна частина процесів, що необхідні для виготовлення 

електроенергії та її передачі до споживачів відбувається під 

безпосереднім впливом погодно-кліматичних чинників. Наприклад, 

видобуток вугілля та інших видів природних ресурсів, що є паливом для 

теплових електростанцій, передача електроенергії повітряними лініями, 

тощо. Погода впливає навіть на вироблення електроенергії атомними 

станціями – влітку в періоди сильної спеки, температура води в ставках-

охолоджувачах може суттєво підвищуватися і таким чином не забезпечує 

належного охолодження системи, що призводить до аварійного 

відключення і припинення роботи станції на певний час. Таке, наприклад, 

спостерігалося на атомних станціях у Франції під час дуже потужних хвиль 

тепла влітку 2003 та 2006 рр.       

Для того щоб мінімізувати (наскільки це можливо) вплив погодно-

кліматичних чинників на об’єкти енергетики на стадії проектування і 

будівництва ЛЕП, ТЕЦ, ГЕС, АЕС, вугільних розрізів, шахт, нафтових 

свердловин, тощо, широко застосовуються кліматичні дані, що 

характеризують багатолітній метеорологічний та гідрологічний режими в 

пункті будівництва, регіоні.  

Небезпечні та стихійні явища і різкі зміни погоди призводять до 

різноманітних негативних впливів на функціонування підприємств 

енергетики. Інформація про потенційні негативні наслідки несприятливих 

погодних умов дозволяє завчасно вжити запобіжних заходів з метою їх 

уникнення. Наслідки негативних впливів окремих СГЯ наведені в табл. 

2.2. 

Таким чином, для належного функціонування енергетики її 

спеціалізоване метеорологічне забезпечення має включати 

забезпечення прогностичною, поточною, кліматичною інформацією та 

штормовими попередженнями.  

Чинники, що впливають на енергетику умовно можна поділити на 

чинники, що впливають на виготовлення електроенергії та чинники, що 

впливають на її споживання (рис. 2.15). І якщо за прогнозами очікується 

прояв чинників хоча б однієї з груп – потрібно вживати відповідних 

завчасно розроблених заходів. Для планування режиму споживання 

електроенергії необхідними є прогнози середньодобових значень 

температури повітря і хмарності та аналогічні фактичні значення за 

попередню добу по різних регіонах країни. Це дозволяє оперативно 

розраховувати режим споживання енергії по окремих економічних 

районах. Графіки роботи енергосистеми складаються на рік, місяць, 

декаду і на кожен день. 
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Таблиця 2.2. 
Наслідки негативних впливів СГЯ на енергетику та  

заходи для мінімізації таких впливів   
 

Перелік та критерії 
атмосферних явищ 

Наслідки впливу 
 

Запобіжні заходи 

Вітер швидкістю понад 
25 м/с 

Обриви дротів, руйнування 
опор, підвищення 
запиленості внаслідок 
перенесення вугільного, 
торф’яного  пилу у місцях 
видобутку 

Припинення робіт на 
відкритому повітрі і в 
кар’єрах 

Відкладення ожеледі на 
ЛЕП ≥20 мм; мокрого 
снігу та складних 
відкладень ≥35 мм 

Зниження розрядних 
характеристик і пошкоджень 
ізоляцій, втрати 
електроенергії, обрив дротів 

Проведення планових 
об’їздів та оглядів ЛЕП 

Сильні морози (≤-30°С) Деформація металевих 
конструкцій, руйнування 
труб, ускладнення 
виконання робіт на 
відкритому повітрі 

Робота агрегатів під 
повним навантаженням, 
припинення робіт на 
відкритому повітрі 

Сильна спека (≥+30°С) Деформація дротів, перегрів 
генераторів 

Охолодження генераторів, 
переведення частини 
обладнання на ремонт 

Різкі зміни температури 
повітря (10°С/добу і 
більше) 

Руйнування матеріалів і 
конструкцій, розвиток корозії 

Регулювання режиму 
роботи ТЕЦ 

Грози будь-якої 
інтенсивності 

Масове відключення ЛЕП, 
трансформаторних 
підстанцій 

Використання 
громовідводів та 
грозозахисної апаратури, 
припинення бурових робіт 
та робіт на ЛЕП, 
чергування аварійних 
бригад 

Глибоке промерзання 
ґрунту  

Зміна технічних 
властивостей ґрунту, 
збільшення тиску на 
трубопроводи   

Попередження аварійних 
ситуацій, чергування 
аварійних бригад 

Дуже сильний дощ 
≥50 мм/12 год, сильні 
зливи ≥30 мм/1 год 

Пошкодження обладнання, 
підтоплення дощовими 
паводками підстанцій 

Своєчасне переключення 
режиму вироблення 
електроенергії, чергування 
аварійних бригад  

 
Оперативне спеціалізоване метеорологічне забезпечення 

регіональних електроенергетичних систем можуть здійснювати 
регіональні підрозділи Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій (наприклад, обласні ЦГМ). Особлива увага приділяється 
оперативному метеорологічному забезпеченню високовольтної мережі 
даного регіону.  
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Рис. 2.15. Метеорологічні чинники, що впливають на енергетику 
 
Спеціалізоване метеорологічне забезпечення видобутку і 

транспортування палива для енергетичних підприємств. Видобуток 
корисних копалин може здійснюватися двома способами – відкритим і 
закритим. Відкритий спосіб в кілька разів дешевший, проте він повністю 
перебуває під впливом погодних умов і за їх несприятливого впливу 
роботи з видобутку можуть бути призупинені на тривалий час. Площі 
деяких великих кар’єрів досягають 40 км2. Робота дуже трудомістка, 
виробничі операції включають не лише видобуток, а й транспортування 
отриманої сировини. Для відкритих кар’єрів знання погодних умов є 
визначальним чинником організації всіх видів робіт в кар’єрах, тому тут 
використовується поняття «кар’єрна погода».  

Закономірно, що найскладніші умови спостерігаються в холодну 
пору року. Крім традиційних несприятливих явищ для робіт на відкритому 
повітрі (низьких температур, сильного вітру, снігопадів, хуртовин та ін.), 
для видобутку корисних копалин кар’єрним способом небезпечними є 
антициклональні умови, за яких виникає глибока інверсія 
внутрішньокар’єрної температури, як наслідок – часті тумани, що 
переходять у смог і, внаслідок застою, значне підвищення концентрації 

Вплив метеорологічних чинників на енергетику 

Чинники, що впливають на 

виготовлення електроенергії. 

Наприклад, інформація про 

середні місячні і екстремальні 

суми опадів, про кількість і 

тривалість зливових опадів в 

добовому режимі (для роботи 

ГЕС), інформація про 

екстремальні температури влітку 

(для належного функціонування 

систем охолодження станцій), 

тощо. 

Чинники, що впливають на 

споживання електроенергії. 

Споживання електроенергії 

значною мірою залежить від 

температури повітря і природної 

освітленості, тому закономірно, що 

в зимовий період 

енергоспоживання зростає. Також 

суттєво підвищується 

електроспоживання в періоди 

екстремальних температур – як 

високих влітку (тоді значна 

кількість енергії витрачається на 

кондиціонування), так і низьких 

взимку (енергія використовується 

для додаткового обігріву). 
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СО, що спричинює зупинку всіх видів робіт і евакуацію людей. Тому 
важливими є не тільки добові, але і прогнози погоди на 12 годин.  

Видобуток торфу також суттєво залежить від погодних умов. До 
найнесприятливіших явищ погоди в цій системі належать дощі, особливо 
влітку, в період інтенсивної обробки торфових полів та сильний вітер в 
посушливу погоду. Також для торфовищ дуже небезпечними є періоди 
тривалої сухої спекотної погоди, що можуть спричинити самозаймання 
торфу або його легке займання від випадково кинутого джерела горіння. 
Пожежі на торфовищах не лише можуть призупинити видобуток торфу, а 
їх ще й, як правило, складно локалізувати, вони швидко поширюються на 
значні території та можуть призводити до задимлення значних площ 
(рис. 2.16). Особливу небезпеку пожежі на торфовищах  становлять для 
населених територій, розташованих поблизу пожеж, в умовах 
антициклональної погоди. 

 

 

 
 

Рис. 2.16. Пожежі на торфовищах 
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Спеціалізоване метеорологічне забезпечення підприємств, що 
здійснюють видобуток торфу, особливо забезпечення їх середньо- та 
довгостроковими прогнозами, дає можливість спланувати інтенсивні 
режими роботи у періоди, сприятливі для видобутку. Тому особлива увага 
надається прогнозу тривалих періодів ясної чи малохмарної безвітряної 
погоди. Успішний прогноз ясної погоди на 2−4 дні сприяє виконанню 
планових робіт. Знання майбутньої погоди дає змогу регулювати 
технологію виробництва з найменшими виробничими втратами.   

Метеорологічне забезпечення районів видобутку, укладки та 
експлуатації нафто- та газопроводів здійснюють найближчі до місця робіт 
оперативні прогностичні підрозділи метеорологічних організацій. Залежно 
від географічних та сезонних умов роботи в місцях видобутку нафти та 
газу встановлюється перелік метеорологічних величин та явищ погоди, 
врахування яких є необхідним при виконанні даних робіт.  

На роботи з розвідки нафти та газу та розвідувальне буріння 
здійснюють вплив всі кліматичні чинники, що ускладнюють роботи на 
відкритому повітрі. Зокрема, це сильний вітер (особливо за від’ємних 
температур повітря), сильна хуртовина, туман, зливи, снігопади та 
ожеледь. Ці явища не лише ускладнюють роботи, але й підвищують їх 
вартість. Низькі температури (нижче -35°С без вітру і нижче -30°С з 
вітром) можуть створювати аварійні ситуації в процесі виробничих 
операцій. В окремих випадках метеорологічні чинники призводять до 
повного припинення робіт.  

В районах нафто-газових промислів зводять бурові установки, що 
мають висоту 30–40 м. На шельфі для видобутку нафти та газу 
використовуються бурові платформи, на яких також є висотні установки 
(рис. 2.17). Тому для буріння свердловин, проектування та експлуатації 
споруд на нафтогазових розробках потрібна спеціалізована кліматична 
інформація, що використовується для висотних споруд, зокрема, вітрові, 
ожеледні та ожеледно-вітрові навантаження на бурові установки. 

Крім того, буріння та інші роботи на бурових установках 
забороняються при грозах, тому важливими спеціалізованими 
характеристиками клімату на етапі проектування є повторюваність гроз та 
розрядів блискавок. 

Трубопроводи є зручним та відносно недорогим способом 
транспортування нафти та газу. Діаметр труб може бути різним. 
Найбільшим він є для магістральних трубопроводів і досягає 120 см. 
Магістральні трубопроводи, як правило, прокладають підземно. Проте, у 
виняткових випадках трубопроводи можуть бути прокладені на поверхні 
землі в насипу (наземно) та на опорах (надземно). Такий тип прокладання 
використовують в пустелях, горах, болотах, на вічномерзлих чи нестійких 
ґрунтах, на переходах через природні та штучні перепони. Глибина 
залягання трубопроводу (від верху труби) залежить від діаметру, 
характеристик ґрунтів місцевості та має бути не менше 0,8–1,1 м. 
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Рис. 2.17. Бурові установки для видобутку нафти 
та бурові установки для видобутку газу на морському шельфі 
 
Найважливішими спеціалізованими параметрами, що 

характеризують вплив кліматичних умов на трубопроводи є показники 
температурного режиму на рівні залягання трубопроводу. Низька 
температура ґрунту, її значна мінливість в часі і нерівномірність її 
розподілу вздовж трубопроводу викликають термічне напруження труб, 
що призводить до їх деформацій. Серйозною проблемою є температурні 
градієнти – як по перетину трубопроводу, так і по довжині.  

За різкого зниження температури повітря та посилення вітру в 
холодний період збільшується відбір газу і в такі періоди потрібно 
перерозподіляти газовий потік, збільшувати його відбір з газосховища.  

Для безпечного здійснення виробничих операцій з видобутку і 
транспортування нафти і газу, необхідною також є гідрологічна 
інформація про небезпечні явища на річках і в місцях, які перетинає 
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нафто- і газопровід. Для спеціалізованого гідрометеорологічного 
забезпечення нафтовибодутку на морі готуються прогнози вітру і 
хвилювання, температури повітря і води, прогноз гроз і явищ, що 
знижують видимість.  

 

Спеціалізоване метеорологічне забезпечення виробничих 
об’єднань, що здійснюють видобуток і транспортування 
нафти та газу потребує всіх видів метеорологічної інформації – 
кліматичної (для проектування об’єктів), поточної та прогностичної 
(для виконання робіт і оперативного планування) та штормових 
попереджень. 
Прогнози повинні містити інформацію про наступні значення 
метеорологічних елементів та атмосферні явища: 

 заметілі (із зазначенням швидкості вітру); 

 ожеледиця; 

 грози будь-якої інтенсивності; 

 зниження температури повітря до -35°С і нижче без вітру і до -
30°С і нижче – з вітром; 

 різкі перепади температури; 

 тривалі дощі з кількістю опадів 7 мм і більше за 12 годин і менше; 

 швидкість вітру понад 15 м/с; 

 тумани; 

 зливи, снігопади; 

 промерзання ґрунту та температура ґрунту на глибинах 
залягання трубопроводу. 
Прогнози повинні мати завчасність доба, кілька діб і місяць.  

 
Теплові електростанції. Електростанція – це сукупність установок, 

обладнання та апаратури, що використовуються безпосередньо для 
виробництва електричної енергії, та необхідні для цього будівлі та 
споруди.  

 

Залежно від джерела енергії виділяють: 

 теплові електростанції (ТЕС), що використовують викопне 
паливо; 

 атомні електростанції (АЕС), що використовують ядерну 
енергію; 

 гідроелектростанції (ГЕС), що використовують енергію води рік; 

 вітрові електростанції (ВЕС); 

 сонячні електростанції (СЕС) та ін. 
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Цілком очевидно, що функціонування електростанцій та установок 
для отримання електроенергії, дія яких ґрунтується на енергії сонця, вітру 
та води перебуває в сильній залежності від погодно-кліматичних чинників. 
А нормальне функціонування ТЕС та АЕС, на перший погляд, видається 
незалежним від цих чинників. Проте, постачання цих об’єктів паливом та 
водою, розсіювання викидів від ТЕС, ефективність охолодження та інші 
процеси значною мірою визначаються саме погодно-кліматичними 
чинниками. Наприклад, навіть такий чинник як зростання сум опадів 
призводить до додаткового намокання вугілля на відкритих паливних 
складах, що на 1–3% зменшує теплову економічність енергоустановок і 
таким чином призводить до додаткової витрати вугілля.  

Теплові електростанції можна розподілити на кілька типів. По-перше 
можна виділити потужні ТЕС, що розташовуються в місцях 
безпосередньої близькості до місць видобутку палива для них. Інший вид 
ТЕС – ті, що працюють з використанням транспортабельного 
висококалорійного палива і розташовуються в місцях високої концентрації 
споживачів електроенергії. Електрична енергія на ТЕС виробляється в 
результаті перетворення теплової енергії, що виділяється при спалюванні 
викопного палива. В якості викопного палива використовують вугілля, 
мазут, природний газ, лігніт, торф, сланці.  

В будь-якій електростанції передбачена система охолодження 
відпрацьованого теплоносія, щоб довести його температуру до 
необхідного для повторного циклу значення. Якщо станція розташована в 
межах населеного пункту (або такий є поблизу станції), то тепло 
використовується для нагріву води для централізованого опалення 
будинків чи гарячого водопостачання (радіус передачі тепла становить 
15–20 км). Станції, що не лише виробляють електроенергію, а ще й 
забезпечують теплом та/або гарячою водою промисловість чи 
комунально-побутових споживачів називаються 
теплоелектроцентралями (ТЕЦ). Якщо ж споживача надлишкового тепла 
немає, то воно просто скидається в атмосферу через градирні (широкі 
конусоподібні труби).  

Недоліками ТЕС є їх низький коефіцієнт корисної дії (ККД) (30–35%) 
та суттєвий негативний вплив на якість атмосферного повітря. Для ТЕЦ 
ККД є вищим – до 70%. 

Кліматична інформація в тепловій енергетиці перш за все, 
використовується для проектування і будівництва енергетичних об’єктів. 
Для підвищення якості проектування ТЕС, ТЕЦ і котелень, що належать 
до ТЕЦ, доцільно використовувати тривалість періодів з різними 
температурами атмосферного повітря. Ця інформація дозволяє 
передбачати режим роботи базисних та пікових потужностей ТЕЦ, 
економічно обґрунтувати вибір основного обладнання, визначити річну 
витрату тепла і палива. 
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Для проектування ТЕЦ потрібні наступні кліматичні дані: 

 середні місячні денні (о 13 годині) літні температури повітря та 

відносної вологості для умов середнього року (50% забезпеченість) 

та жаркого року (10% забезпеченість); 

 максимальні денні (о 13 годині) літні температури повітря та 

відповідні їм значення відносної вологості 50% і 10% забезпеченості; 

 середні місячні нічні (о 24-й та 6-й годині) зимові температури 

повітря та відносної вологості; 

 середні місячні значення випаровування з водної поверхні.  

 

Для мінімізації негативного впливу викидів теплових електростанцій 

на населення при виборі ділянки для їх будівництва необхідно 

враховувати рози вітрів, але не лише за даними приземних спостережень, 

але й за даними на висотах до 600 м через кожні 100 м. Таким чином 

можна побудувати розу, що чіткіше відображатиме вітровий режим на 

рівні труби. 

Кліматична, поточна та прогностична метеорологічна інформація 

використовується в оперативній практиці для забезпечення 

функціонування ТЕС та при підготовці плану роботи теплоелектростанцій 

на кожен день, місяць та рік. 

Атомні електростанції. Генератором енергії на АЕС є атомний 

реактор. Саме з його допомогою атомна енергія перетворюється в 

електричну. В Україні станом на сьогоднішній день близько 47% 

електроенергії виробляється на чотирьох АЕС (Рівненській, Запорізькій, 

Південно-Українській та Хмельницькій). Незважаючи на цілу низку преваг 

даного виду електростанцій перед ТЕС та ТЕЦ, їх експлуатація пов’язана 

з серйозними ризиками, що можуть легко виникнути в результати 

незначних помилок їх експлуатації. Крім того, навіть функціонування 

даного типу станцій в штатному режиму призводить до виникнення ряду 

складнощів, наприклад, із захороненням ядерних відходів, з тепловим та 

радіоактивним забрудненням водойм, що використовуються в якості 

охолоджувачів, тощо. 

Оскільки атомні станції належать до небезпечних об’єктів, то при їх 

будівництві та експлуатації слід строго дотримуватися нормативних 

документів. Для забезпечення надійності та безпеки таких об’єктів 

необхідним є врахування екстремальних метеорологічних впливів 

відповідно до прийнятої в нормах МАГАТЕ класифікації «екстремальних 

метеорологічних величин» та «екстремальних метеорологічних явищ» 

(табл. 2.3). 
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Таблиця 2.3. 
Вплив метеорологічних чинників на об’єкти ядерної енергетики 

 
Метеорологічний чинник Можливий вплив 

Смерч Вітрове навантаження, навантаження від перепадів 
тиску, навантаження від предметів, що переміщуються 
смерчем, винесення води з водойм-охолоджувачів  

Вітер Вітрове навантаження, предмети, що переміщуються 
повітряним потоком 

Екстремальні снігопади і 
снігозанесення 

Снігові навантаження на покрівлю споруд та будівель 

Опади Підтоплення об’єкту 

Температура повітря  Температурні впливи на будівлі, споруди, мережі. 
Дуже високі літні температури повітря можуть 
призвести до аварійної зупинки АЕС 

Ожеледь  Збільшення ваги конструкцій споруд внаслідок їх 
покриття льодом 

Блискавка  Потрапляння потужного електричного розряду  

 
Гідроелектростанції. Класичні гідроелектростанції (ГЕС), які для 

вироблення електроенергії використовують механічну енергію води, що 
падає, мають досить високий ККД – понад 80%. Крім цього – ще однією 
перевагою даного типу станцій є те, що вони дають можливість покривати 
пікові навантаження в енергосистемах і таким чином забезпечують 
рівномірний режим роботи теплових та атомних станцій. Проте, 
створення та функціонування ГЕС призводить до цілої низки негативних 
наслідків. Наприклад, втрати цінних сільськогосподарських земель, зміна 
мікро- та мезоклімату в районі ГЕС, термічного та льодового режиму 
річки, погіршення умов функціонування рибного стада, тощо.  

Цілком очевидним є те, що будівництво та функціонування ГЕС 
перебуває в більшій залежності від погодно-кліматичних умов, ніж 
будівництво та функціонування АЕС та ТЕС.  

Інформація про опади є дуже важливою, адже, саме від них 
залежить річний стік і відповідно, об’єм притоку у водосховище, рівні у 
верхньому та нижньому б’єфі. Встановлено, що зміна місячних сум опадів 
на 1% в середньому викликає 1% зміни у виробленні електроенергії на 
ГЕС. Норми притоку в період паводку значною мірою залежать також і від 
інтенсивності сніготанення. Якщо об’єм притоку води виявиться вищим 
норми, то це може спричинити необхідність «холостих» скидів води, якщо 
ж нижчим – то до кінця паводку водосховище може виявитися 
незаповненим до нормального підпірного горизонту.   

В результаті сніготанення у водойми надходить значна кількість 
води і її потрібно оцінити – основою для таких розрахунків є запас води в 
снігу (середній, максимальний і за максимальної висоти снігового 
покриву).  
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Для визначення кількості води, що надходить у водойми в результаті 
танення снігу потрібно спочатку визначити середній багаторічний період 
сніготанення, а потім – знаючи запаси води в снігу перед початком 
танення, оцінити приблизний об’єм води, що надходитиме. Швидкість 
сніготанення (і відповідно, період сніготанення) залежить від кількості 
сонячної радіації, що надходить до поверхні снігу, а також від 
температури повітря, швидкості вітру та вологості повітря. Розрахунки 
здійснюють для кожного дня в період сніготанення для денних і нічних 
частин доби. Об’єм стоку можна приблизно вважати рівним 0,7 від запасу 
води в снігу при періоді танення менше 5 днів і рівним 0,5 – при більш 
тривалому періоді сніготанення.  

Ще одним важливим чинником, що визначає кількість води у 
водосховищі, а значить і виробництво енергії, є випаровування. Загалом, 
можна припустити, що чим вищі температури повітря і води – тим 
інтенсивніше випаровування. Проте, дослідження показали, що це не 
завжди так – випаровування в більшій мірі залежить від кількості сонячної 
радіації, а не від температури повітря. Тому за хмарної погоди 
випаровування з поверхні водосховища не дуже значне навіть в спекотну 
погоду.  

 

При проектуванні ГЕС необхідно використовувати наступну 
кліматичну інформацію: 

 середньомісячні денні (о 13 годині) літні температури повітря та 
відносної вологості для умов середнього року (50% забезпеченості) і 
спекотного року (10% забезпеченості); 

 максимальні денні (о 13 годині) літні температури повітря та 
відповідні значення відносної вологості 50% та 10% забезпеченості; 

 середньомісячні нічні (о 24 та 6-й год) зимові температури повітря 
та відносної вологості; 

 середньомісячні значення випаровування з водної поверхні; 

 середньомісячна кількість опадів; 

 максимальна добова кількість опадів; 

 інформація про повторюваність небезпечних за інтенсивністю та 
тривалістю опадів, що можуть призвести до руйнувань 
гідротехнічних споруд.  

 
Сонячні електростанції. До альтернативних джерел енергії 

належить енергія сонця, вітру, біомаси геотермальна енергія, та ін. 
Сонячна енергія є одним з найдоступніших джерел, проте щільність її 
потоку є низькою і сильно залежить від метеорологічних чинників. 
Сонячну енергію можна використовувати для безпосереднього 
перетворення в електричну за допомогою сонячних батарей (рис. 2.18). 
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Рис. 2.18. Сонячні батареї 
 
Спеціалізоване метеорологічне забезпечення є необхідним для 

нормального функціонування сонячних електростанцій – як на етапі 
проектування (для визначення їх оптимальних технічних характеристик та 
розрахунків рентабельності їх розташування на певних територіях), так і 
в процесі функціонування для планування виготовлення електроенергії 
ними (адже, це дуже важливо для включення їх до енергетичної системи 
країни). Крім того, для сонячних електростанцій (як і для всіх інших 
об’єктів енергетики) дуже важливими є штормові попередження, що 
можуть допомогти уникнути збитків чи руйнувань від прояву стихійних 
гідрометеорологічних явищ. 

 

До загальних кліматичних характеристик, необхідних для 
оцінки природного геліопотенціалу належать: 

 тривалість сонячного сяйва по місяцях і за рік; 

 середня тривалість сонячного сяйва за день з сонцем; 

 кількість днів без сонця; 

 відношення фактичної тривалості сонячного сяйва до 
максимально можливої; 

 суми прямої, розсіяної та сумарної радіації, що надходить на 
горизонтальну поверхню; 

 максимальне добове надходження сонячної радіації.   

 
Актинометричну інформацію для обґрунтування схем розміщення та 

проектування сонячних енергетичних установок можна поділити на 2 
групи: 

1. Загальні кліматичні характеристики, необхідні для оцінки 

природного геліопотенціалу. 



Шевченко О.Г., Сніжко С.І., Вітренко А.О. ЕКОНОМІЧНА МЕТЕОРОЛОГІЯ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

128 
 

2. Спеціалізовані характеристики для вирішення задач 

геліоенергетики – оцінка сонячних ресурсів доступних для використання. 

Наприклад, надходження сонячної радіації на поверхні, нахилені під 

різним кутом. 

На тих територіях, для яких актинометрична інформація відсутня, 

або її недостатньо для вирішення задач вибору місця установки 

геліоустановки та технічних характеристик, потрібно використовувати 

опосередковані методи розрахунку надходження сонячної радіації.  

 

Надходження сонячної радіації на територію України становить 

3500–5200 МДж/м2 за рік. Сезонний період для активного 

використання сонячної енергії в північних регіонах триває з квітня по 

вересень, у південних – з березня по жовтень, що становить 1900–

2400 год/рік. Отже, потенціал сонячної енергії в Україні є досить 

високим для широкого впровадження геліосистем не лише 

теплоенергетичного, але й фотоелектроенергетичного (сонячних 

батерей) типу практично на всій території нашої держави. 

За рівнем інтенсивності сонячної радіації на території України можна 

виділити чотири зони. В першій та другій зонах розташовані всі 

південні області України. Понад половина території країни 

розташована в третій зоні. Четверта зона, що розташована на 

півночі, є найменш придатною для використання сонячної енергії.   

За даними А.Н. Лимаренка (2012), річний технічно досяжний 

енергетичний потенціал сонячної енергії в Україні з еквівалентом 

6 млн умовного палива і його використання дозволить зекономити 

близько 5 млрд м3 природного газу. 

 

Вітроенергетичні установки. Вітрова енергія також належить до 

енергії низької щільності, тому для її отримання потрібні значні площі. 

Потенціал вітрової енергії дуже значний (близько 40 ТВт, за сучасного 

повного енергоспоживання близько 10 ТВт), проте вона дуже 

нерівномірно розподілена по планеті. Крім того, на формування вітрових 

потоків суттєвий вплив здійснюють місцеві чинники – рельєф, водойми, 

ліс, забудова, тощо.  

Під час аналізу можливості використання вітру в енергетиці 

вивчають основні його характеристики – швидкість та повторюваність. 

Сприятливою для використання вважається швидкість вітру від 3–4 м/с. 

Максимальна швидкість вітру, що є оптимальною для вітроенергетичних 

установок суттєво відрізняється за даними різних авторів – від 10  до 

25 м/с. Сприятливі швидкості вітру мають повторюватися з частотою 60–

90%. Якщо швидкість вітру нижча за граничну – аеродинамічна сила вітру 
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не створює необхідного крутного моменту турбіни, а занадто високі 

швидкості вітру можуть викликати механічне пошкодження вітрової 

енергетичної установки. За повторюваності сприятливих вітрів приблизно 

2000 год/рік вітрові установки вважаються рентабельними.   

Вітрову енергію перетворюють в електричну за допомогою 

вітроагрегатів, основною частиною яких є вітроколесо з горизонтальною 

чи вертикальною віссю обертання. На практиці найчастіше 

застосовуються вітроколеса пропелерного типу з трьома лопатями 

(рис. 2.19). Оскільки, швидкість вітру найнижча поблизу земної поверхні 

та зростає зі збільшенням висоти, то вітрогенератори розміщують на 

висотах від кількох десятків метрів до майже ста. На сьогоднішній день за 

розвитком вітроенергетики на першому місці в світі Німеччина, на другому 

– Іспанія, на третьому – США. 

 

 
 

Рис. 2.19. Вітроенергетичні установки пропелерного типу з трьома 

лопатями на південному-заході Німеччини в Шварцвальді 

 

У вітроенергетиці кліматична інформація використовується для 

вирішення таких завдань: 

 конструювання вітроенергетичних установок; 
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 розрахунок потенційних, технічних та реальних ресурсів і оцінка 

їх внеску в загальний енергетичний баланс; 

 вибір типу вітроенергетичних установок з урахуванням його 

продуктивності; 

 планування оптимального режиму його роботи; 

 розробка схеми раціонального розміщення вітроенергетичних 

установок. 

 

Основні кліматичні параметри для вирішення важливих завдань 

вітроенергетики: 

 квантилі вітрового напору; 

 вертикальний профіль максимальної швидкості вітру і 

коефіцієнту поривчастості; 

 інтенсивність турбулентності; 

 середній куб швидкості вітру (місячної та річної) і щільність 

повітря; 

 коефіцієнт швидкості вітру; 

 повторюваність і середня безперервна тривалість 

енергозатишшя, робочих та небезпечних швидкостей вітру. 

  

Лінії електропередач (ЛЕП). Лінії електропередач, що є основною 

ланкою енергосистеми, разом з електричними підстанціями формують 

електричні мережі. ЛЕП можна розподілити на дві групи: 

 повітряні та 

 підземні (або підводні). 

Повітряні ЛЕП є значно більш поширеними, порівняно з підземними 

чи підводними. Підземні – широко застосовуються для прокладання 

електричних мереж на територіях міст та промислових підприємств, проте 

їх вартість у 2–3 рази вища, від вартості повітряних ЛЕП. Конструктивні 

параметри повітряної ЛЕП залежать від номінального напруження лінії, 

від рельєфу та від кліматичних умов. Дроти повітряних ЛЕП повинні 

характеризуватися хорошою провідністю, механічною міцністю, стійкістю 

проти атмосферних та хімічних впливів. Дроти ЛЕП через вітер, 

обледеніння, вібрації, тощо зазнають значних механічних навантажень, 

тому їх виготовляють з матеріалів, що характеризуються механічною 

міцністю та корозійною стійкістю. 

Для захисту повітряних ЛЕП від атмосферних перенапружень, що 
виникають при грозових розрядах в лінію чи поблизу неї, використовують 
грозозахисні троси чи розрядники, що встановлюють на ЛЕП з напругою 
до 35 кВ.  



Розділ 2. РОЗВИТОК МЕТЕОРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СТРУКТУРІ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

131 
 

Для проектування лінії електропередач потрібна наступна 
кліматична інформація: 

 середня кількість днів з відносною вологістю 90% і більше;  

 кількість днів з туманом, хуртовинами та пиловими бурями,  

 кількість випадків дощів різної інтенсивності; 

 кількість днів і годин з мокрим снігом; 

 максимальна швидкість і напрямок вітру (розрахункова та 
зафіксована); 

 температура ґрунту (середня на поверхні та на глибинах);  

 повторюваність різних величин ожеледних відкладів; 

 максимальна товщина стінок ожеледі і розрахункове ожеледне 
навантаження; 

 кількість днів з температурою повітря від -2°С до +3°С і відносною 
вологістю понад 90%; 

 повторюваність швидкості та напрямку вітру, що сприяють 
обледенінню дротів та «танцю» дротів;  

 повторюваність вітрів зі швидкостями, що можуть здійснювати 
суттєве вітрове навантаження; 

 кількість днів з небезпечними явищами погоди (гроза, град, зливи, 
сильні снігопади). 

 
Повітряні лінії електропередач і відкриті електричні підстанції 

проектуються з урахуванням вітрових навантажень і впливу ожеледі, 
тобто обледеніння дротів з утворенням льодової кірки товщиною 10–
20 мм.  

За слабкого вітру, що віє з постійною швидкістю 0,5–5 м/с в 
напрямку перпендикулярному до лінії, можуть виникнути періодичні 
коливання дротів у вертикальній площині, тобто – їх вібрація. Вібрації 
спричинюються збігом частоти аеродинамічних імпульсів, що діють на 
дріт, з власною частотою його вільних коливань. Наслідком вібрації є 
тріщини та надломи жил дроту. Вібрація зі значною амплітудою 
призводить до поломки деталей арматури і пошкодження ізоляторів, в 
окремих випадках – до пошкодження зварювальних швів металевих опор. 
Захист від подібних вібрацій здійснюється шляхом підвішування на дріт 
динамічних гасителів вібрації у вигляді чавунних вантажів. 

Обледеніння ЛЕП відбувається за високої відносної вологості 
повітря (понад 90%) і температури трохи вище 0°С та електродротів 
охолоджених до негативних температур. Для того, щоб відбувався процес 
утворення льоду на дротах, точка роси насиченого вологою повітря має 
бути розташована близько 0°С. При цьому різниця температур 
оточуючого середовища і поверхні дротів становить лише кілька градусів. 
Ріст товщини обледеніння припиниться щойно температура на поверхні 
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льоду зрівняється з температурою точки роси. Якщо розміри відкладів 
ожеледі перевищують 26 мм за швидкості вітру понад 10 м/с або 
відкладення мокрого снігу понад 35 мм за швидкості понад 6 м/с – 
можливе пошкодження чи руйнування ЛЕП.  

За високих температур повітря відбувається розтягнення дротів, при 
цьому можливе їх провисання і контакт з сусідніми дротами, що призведе 
до короткого замикання. Через це інформація про температурний режим 
в літній період є необхідною для вибору відповідної конструкції і 
матеріалів для ЛЕП. 

Оскільки, проектування та нормальна експлуатація ліній 
електропередач перебуває в значній залежності від погодно-кліматичних 
чинників, то спеціалізоване метеорологічне забезпечення цієї ланки 
енергосистеми передбачає надання кліматичної інформації, поточної та 
прогностичної і штормових попереджень. 

 
 

2.2.4. Житлово-комунальне господарство 
 

Житлово-комунальне господарство – сукупність підприємств, 
служб і господарств, що обслуговують населення міст та інших 
населених пунктів. 

 
Житлово-комунальне господарство включає в себе: 

 житловий фонд (його обслуговують ремонтно-будівельні 
організації, які здійснюють весь комплекс ремонтних робіт в житлових 
будинках, їх експлуатацію здійснюють житлово-експлуатаційні 
господарства); 

 систему водопостачання та каналізації з системами водозабору, 
водоочистки стоків (санітарно-технічні споруди); 

 підприємства теплоенергетики: ТЕЦ, котельні і теплофікаційну 
розподільчу мережу; 

 підприємства і організації, що займаються благоустроєм міста: 
озелененням, освітленням, підтриманням в належному стані міських 
вулиць, скверів, парків; 

 мости, шляхопроводи, переходи, естакади, набережні і різні 
гідротехнічні споруди та берегові укріплення, які призначені для 
запобігання зсувам, селям, паводкам; 

 міський електротранспорт (трамваї, тролейбуси, фунікулери). 
Уся ця складна система комунального господарства у своїй роботі 

значною мірою залежить від погодних умов.  
У теплу пору року негативно впливати на комунальне господарство 

можуть сильні дощі, зокрема, зливового характеру, грози, сильний вітер, 
шквали, град. Сильні дощі можуть затоплювати стоки, зумовлювати 
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потрапляння брудної стічної води в систему водопостачання, можуть 
пошкоджувати гідротехнічні споруди, підтоплювати окремі ділянки міста 
(рис. 2.20). 

 

 
 

Рис. 2.20. Підтоплення поблизу 
станції метро Лівобережна внаслідок сильного дощу 

   
У холодну пору сильні снігопади замітають вулиці і тротуари. 

Ожеледь може викликати обриви ліній міського електротранспорту, 
ламати дерева, а ожеледиця робить небезпечними для транспорту і 
пішоходів міські вулиці, тротуари, мости, переходи і т.д. Завчасна 
підготовка снігоочисної техніки і ремонтних бригад допомагають швидко 
ліквідувати аварії та привести вулиці до нормального стану.  

Сильний вітер може завдати шкоди зеленим насадженням, 
руйнувати елементи системи освітлення, лінії електропередач 
електротранспорту. Наявність інформації про коливання температури в 
опалювальний сезон допомагає обрати оптимальний режим 
теплопостачання.  

Отже, використання режимної метеорологічної інформації, 
прогнозів погоди і штормових попереджень про небезпечні явища погоди 
дає можливість здійснювати планування робіт різної завчасності в системі 
комунального господарства, сприяє економному використанню 
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матеріальних ресурсів і робочої сили та запобігає матеріальним збиткам 
з метеорологічних причин. 

Для належної роботи житлово-комунального господарства 
необхідна наступна метеорологічна інформація: 

 попередження про НЯ та СГЯ, 
 прогнози переходу температури повітря через 0°С, стійкого 

переходу через 8°С,  
 прогнози снігопадів і хуртовин,  

 прогнози ожеледі та ожеледиці,  
 прогнози дощів різної інтенсивності та гроз, граду, 
 прогнози вітру різної інтенсивності. 
Використання метеорологічної інформації дає можливість:  
 контролювати і планувати функціонування об’єктів комунального 

господарства;  
 контролювати і планувати енерго- і теплопостачання населених 

пунктів, будівель; 
 забезпечувати безперебійність та безаварійність руху міського 

транспорту;  
 обирати оптимальний режим роботи теплових станцій;  
 визначати норми опалення;  
 планувати роботу ремонтно-будівельних організацій;  
 планувати забудову об’єктів комунального господарства;  

 планувати оптимальний режим роботи комплексу дорожнього 
господарства (рис. 2.21), тощо. 

 

 
 

Рис. 2.21. Приклад ігнорування впливу  
метеорологічних умов комунальними службами 

та порушення технології виконання дорожньо-ремонтних робіт 
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2.2.5. Будівництво 
 

Будівельна індустрія включає в себе будівництво промислових, 
комунальних об’єктів, транспортних магістралей, об’єктів соціального 
призначення. До цієї галузі також належить виробництво різноманітних 
будівельних матеріалів. Виконання всіх етапів будівництва (від нульового 
циклу до оздоблювальних робіт) залежить від умов погоди.  

Специфіка будівельних робіт полягає в наступному: 
1) будівництво об’єкта ґрунтується на використанні великої кількості 

різноманітних будівельних елементів (блоків, конструкцій, балок  різного 
призначення), що вимагають необхідної точності їх укладання в процесі 
будівництва; 

2) використовуються будівельні матеріали і хімічні розчини; 
3) успішне виконання всіх етапів будівництва, як і здійснення 

окремих видів робіт, залежить від умов погоди.  
 

Вплив несприятливих умов погоди виражається у втраті чи 
неефективному використанні робочого часу, в простої будівельної 
техніки і транспорту, в псуванні будівельних матеріалів та обладнання. 
Сприятливі умови погоди підвищують якість будівельних робіт та їх 
темпи. 

 
Найбільш несприятливі умови для виконання будівельних робіт 

спостерігаються  в холодну частину року. Вітер, низькі температури, 
снігопади, ожеледь обмежують монтажні роботи, змушують вводити 
корективи в намічені плани робіт. Часто за таких умов роботи виправдано 
призупиняються (рис. 2.22). 

 

  
 

Рис. 2.22. Несприятливі погодні умови в холодну частину року 
можуть призвести до призупинення будівельних робіт 
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Обсяг метеорологічної інформації, необхідної будівельним 

організаціям, дуже великий. Це інформація про явища, які безпосередньо 
впливають на будівельні роботи, створюють додаткові труднощі в 

дотриманні техніки безпеки і впливають на роботу автотранспорту та 
будівельної техніки.   

Температура повітря, опади і вітер суттєво впливають на весь хід 

будівельних робіт: підвезення будівельних матеріалів і конструкцій, 
роботу кранів, монтажні та інші роботи. Наприклад, при сильному вітрі і 

морозі робота на відкритому повітря є дуже ускладненою і може бути 
призупинена. Штормовий вітер силою 15 м/с і більше унеможливлює 

роботу баштових кранів на розвантажувальних роботах і на подачі 

будівельних матеріалів безпосередньо на робочі місця будівельників. 
Також за сильних вітрів може відбуватися падіння баштових кранів 

(рис. 2.23). Для певних видів робіт встановлені лімітуючі, граничні 
температурно-вітрові умови, за яких виконання робіт обмежується чи 

припиняється. Низька температура не дає можливості проводити роботи 

на відкритих майданчиках, спричинює глибоке промерзання ґрунту, може 
стати причиною обривів дротів енергопостачання. Спека створює 

некомфортні умови для роботи, призводить до порушення технологій 
деяких видів робіт. 

 

  
 

Рис. 2.23. Падіння баштових кранів в 

результаті несприятливих погодних умов 
 

Сильні дощі, погіршуючи видимість, ускладнюють або й зовсім 
унеможливлюють всі види будівельних робіт, починаючи з підготовчих і 

закінчуючи оздоблювальними, погіршують під’їзні шляхи, заливають 

котловани. 
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Тумани, пилові бурі, а також опади, що погіршують видимість, теж 

ускладнюють роботу баштових кранів та автотранспорту, задіяного в 

підвезенні будівельних матеріалів. 
Ожеледь, відкладаючись на всіх поверхнях, ускладнює 

облицювальні роботи, створює загрозу пошкодження тимчасових ліній 

енергопостачання. 
Грози небезпечні для баштових кранів та електрообладнання. 

Сильні снігопади та хуртовини погіршують видимість, призводять до 
занесення під’їзних доріг, котлованів, до погіршення умов праці на 

відкритих майданчиках. 

Ожеледиця небезпечна для автотранспорту і людей. 
Погодно-кліматичний фактор, як метеорологічний ресурс, відіграє 

важливу роль для оптимізації будівництва на усіх його етапах: плануванні, 
проектуванні, конструюванні і будівельно-монтажних операціях. Це 

викликано тим, що метеорологічні чинники впливають на міцність, 

довговічність та комфортність об’єктів, що будуються, та значною мірою 
визначають їх вартість. Врахування кліматичного режиму при 

проектуванні промислових будівель і житлових будинків є необхідною 
умовою здешевлення об’єкту.  

 

Будівельна кліматологія – це прикладна галузь, що вивчає всі 

погодні характеристики, метеорологічні величини та атмосферні 
явища, що впливають на комплекс будівельних об’єктів в різних 

кліматичних зонах.  

 

Спеціалізоване метеорологічне забезпечення здійснюється за 
широким переліком метеорологічної інформації (поточної, прогностичної, 

кліматичної). При виконанні будівельних робіт постійно використовують 

прогнози погоди. Вони дають змогу уточнити почерговість робіт, 
розстановку робочої сили та техніки, припинення окремих видів робіт і 

заміну одних видів робіт іншими. 
На будівельні об’єкти надходять не лише прогнози погоди заданої 

тривалості, але й попередження про небезпечні і стихійні 

гідрометеорологічні явища з максимально можливою завчасністю.  
Кліматичні показники введені в кліматичні нормативи, що являють 

собою допустимі значення метеорологічних характеристик для виконання 
проектних і технічних розрахунків. Кліматична інформація враховується 

не тільки в ході виконання будівельних робіт, але і при виборі будівельних 

і оздоблювальних матеріалів, для проектування і будівництва захисних 
конструкцій, при виборі систем теплопостачання. 
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В будівництві широко використовуються наступні кліматичні 
показники:  
1. Глибина промерзання ґрунту (ця характеристика необхідна для 
нульового етапу будь-яких будівельних робіт). При будівництві ж 
трубопроводів необхідні спостереження за температурою ґрунту на 
різних глибинах.  
2. Температура зовнішнього повітря для розрахунку величини 
тепловтрат будівель.  
3. Вітрове навантаження, що складається з вітрового напору. 
4. Ожеледні і ожеледно-вітрові навантаження. Вони необхідні при 
проектуванні повітряних ліній зв’язку та ЛЕП. 
5. Кількість снігу, що переноситься повітряним потоком і снігове 
навантаження. Важливо знати навантаження на дах, на різного виду 
покриття для уникнення руйнування конструкції.  

 
 

2.2.6. Зв’язок 
 
Засоби провідного зв’язку широко застосовуються у всіх галузях 

господарства країни. Повітряними лініями зв’язку здійснюється 
телефонний, телеграфний, інтернет-зв’язок, передача мовних програм, а 
також телесигналізація, телеуправління і т.д. Безперебійна робота 
зв’язку, збереження цілісності провідних ліній значною мірою залежить від 
умов погоди. З метою мінімізації впливу метеорологічних умов на роботу 
ліній зв’язку здійснюється перехід від повітряних ліній на підземні.  

 

Небезпечні погодні явища для повітряних ліній зв’язку: 

 паморозь і ожеледь; 

 сильний вітер (20 м/с і більше); 

 грози. 

 
При відкладенні на дротах паморозі або ожеледі до 25 мм або їх 

суміші до 5 мм відбувається загасання струмів високої частоти, а якщо 
наростання триває, то зв’язок повністю припиняється. При утворенні 
паморозі та ожеледі дуже сильно збільшується навантаження на дроти і 
опори, особливо якщо ці утворення супроводжуються сильним вітром. 
Дуже часто спостерігаються обриви дротів і масова поломка опор 
(рис. 2.24).  
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Рис. 2.24. Поломка опор внаслідок намерзання паморозі та ожеледі 
 
При асиметричному відкладенні ожеледі на дротах виникають такі 

небезпечні явища, як вібрація і «танець» дротів. Вібрація і танець дротів 
являють собою власні, близькі до вертикальних, рухи дротів внаслідок 
вітру і впливу різних за вагою відкладів. Вібрація являє собою коливання 
з порівняно великою частотою (до 100 періодів в секунду) і виникає при 
слабкому вітрі до 5 м/с. «Танець», на відміну від вібрації, 
характеризується низькою частотою до 4 періодів в секунду, з довгими 
хвилями більш 10 м і виникає при вітрі 15 м/с і більше. При цьому можуть 
спостерігатися обриви дротів, поломка арматури.  

При сильному вітрі відбувається перехрещування дротів і внаслідок 
цього замикання. Крім того, на дроти можуть потрапляти сторонні 
предмети. Завчасні попередження про посилення вітру дають можливість 
підготуватися і вислати бригади для профілактичних робіт і для усунення 
аварій.  
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Грозові розряди викликають перенапруження на лініях зв’язку, що 

може привести до виходу з ладу трансформаторів, генераторів і т.д. Для 

захисту від розрядів існують розрядники на лініях зв’язку і після кожної 

грози необхідно їх перевіряти. 

 

 

2.2.7. Лісове господарство 
 

Лісове господарство – це галузь, яка включає в себе облік, 

відтворення, утримання лісів, а також їх охорону від пожеж, шкідників і 

хвороб. Охорона лісів здійснюється місцевими службами: це передусім 

наземні спостереження лісництвами, спостереження з літаків і 

вертольотів та інформація з штучних супутників Землі.  

Підрозділи Гідрометслужби забезпечують організації лісового 

господарства метеорологічною інформацією.  

Основне завдання метеорологічного забезпечення лісового 

господарства полягає в тому, щоб надати допомогу лісовому 

господарству в збереженні лісу від пожеж (рис. 2.25), збереженню 

молодих лісопосадок і збереженню посадкового матеріалу.  

 

 
 

Рис. 2.25. Лісова пожежа 

 

Виникнення лісових пожеж значною мірою залежить від погодної 

ситуації. Посушливі бездощові періоди за високої температури повітря 
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сприяють виникненню і розвитку пожеж, що можуть охоплювати дуже 

великі площі лісів, особливо – за сильного вітру.  

 

Метеорологічне забезпечення лісового господарства повинне 

включати:  

 прогнози погоди;  

 прогнози пожежної небезпеки;  

 штормові попередження про небезпечні та стихійні явища; 

 поточна метеорологічна інформація. 

 

Прогнози небезпеки лісових пожеж на найближчу добу та огляди за 

минулі поміщаються в додатку до щоденного бюлетеня погоди, що 

складений спеціально для організацій лісового господарства.  

До небезпечних для лісового господарства явищ належать:  

 висока пожежна небезпека 4-го класу; 

 вітер зі швидкістю 15–24 м/с; 

 грози.  

До стихійних: 

 заморозки (пізні весняні та ранні осінні); 

 вітер зі швидкістю 25 м/с і більше; 

 сильний мороз -30°С і нижче для Дніпропетровської, 

Кіровоградської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Херсонської 

областей, АР Крим; -35°С і нижче – для решти областей; що створює 

загрозу вимерзання молодих дерев і посадкового матеріалу (особливо – 

в розплідниках і в районах полезахисного лісорозведення), а також – 

загрозу вимерзання опадів; 

 надзвичайно висока пожежна небезпека 5-го класу. 

Сильні дощі, снігопади, хуртовини ускладнюють, а іноді – 

викликають припинення робіт із заготівлі лісу та його транспортування.  

В метеорологічних організаціях Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій складаються щоденні інформаційні карти 

метеорологічних умов пожежононебезпечності лісу, а також прогнози 

пожежонебезпечності на добу, три і місяць.  

В основу класифікації пожежонебезпечності покладений індекс 

Нестерова, при розрахунках якого використовуються наступні показники:  

 значення температури повітря о 12 або 15-й годині;  

 температура точки роси;  

 кількість днів без опадів або з кількістю опадів менше 2,5 мм.  
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Питання для самоперевірки до розділу 2 
 

1. Що таке спеціалізоване метеорологічне забезпечення? 
2. В чому відмінність між загальним та спеціалізованим метеорологічним 
забезпеченням? 
3. Яким чином регулюється взаємодія між споживачем та постачальником 
метеорологічної інформації при спеціалізованому метеорологічному 
забезпеченні? 
4. Що таке метеорологічна собівартість? 
5. Які галузі економіки найбільше потребують спеціалізованого 
метеорологічного забезпечення? 
6. Перерахувати несприятливі умови погоди для сільськогосподарських 
культур в зимовий період та їх наслідки для рослинництва. 
7. Які чинники сприяють поляганню стеблостою внаслідок несприятливих 
метеорологічних умов? 
8. У чому відмінність між метеорологічними та агрометеорологічними 
спостереженнями? 
9. Які кліматичні показники потрібні для проектування системи 
автомобільних шляхів?  
10. Які переваги може надати використання метеорологічної інформації в 
електроенергетиці? 
11. Перерахувати метеорологічні чинники, що можуть здійснювати вплив на 
видобуток торфу. 
12. Які кліматичні характеристики є необхідними для оцінки природного 
геліопотенціалу? 
13. В чому полягають особливості метеорологічного забезпечення 
залізничного транспорту? 
14. Яка швидкість вітру вважається сприятливою для роботи 
вітроенергетичних установок? 
15. Чому високі температури повітря є небезпечними для ліній 
електропередач? 
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16. В чому полягають особливості метеорологічного забезпечення 
автомобільного транспорту?  
17. Що таке «мінімум погоди» в авіації?  
18. Пояснити вплив сильних снігопадів на роботу комунального 
господарства. 
19. Що таке будівельна кліматологія? 
20. В чому полягають особливості метеорологічного забезпечення 
будівництва? 
21. Які умови необхідні для формування «танцю» дротів? 
22. Яка метеорологічна інформація є необхідною для нормального 
функціонування лісового господарства? 
23.  Для чого і в якій галузі економіки може застосовуватися індекс 
Нестерова? 
24. Які кліматичні показники потрібні для проектування системи 
автомобільних шляхів? 
25. Пояснити в чому полягає метод врахування прибутку при розрахунку ціни 
на метеорологічну продукцію. 
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РОЗДІЛ 3 
 

ЕФЕКТИВНІСТЬ СПОЖИВАННЯ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ 
 

3.1. Оцінка успішності метеорологічних прогнозів 
 

3.1.1. Оцінка успішності  
короткострокових метеорологічних прогнозів 

 
Успішність прогнозів є необхідною умовою довіри споживача до них. 

Хоча успіх прогнозу ще не означає його економічну корисність, проте є 
важливою її складовою. 

Спеціалізовані прогнози, як і пронози загального призначення, 
повинні характеризуватися певною якістю.   

 

Якість спеціалізованого прогнозу визначається: 

 його формулюванням (прийнятним для даного споживача), 

 точністю, 

 достовірністю, 

 інформативністю.  

 
Точність та достовірність прогнозу показують настільки прогнози 

були дійсно обґрунтованими з позиції вимог математичної статистики. 
Подібного виду оцінка належить до області параметричної статистики. 
Такий підхід використовується в математичній статистиці для оцінки 
точності апроксимації заданої функції розподілу деякої метеорологічної 
величини. Для цього використовуються поняття «точність», 
«достовірність», а також такі параметричні показники як дисперсія, 
коефіцієнт кореляції. Для оцінки успішності метеорологічних прогнозів 
даний підхід на практиці не застосовується. Можливий інакший, 
непараметричний, підхід до оцінки успішності прогнозів.  

В синоптичній практиці розробляється значна кількість прогнозів 
погоди, що містять як значення метеорологічних величин, так і явища 
погоди. Оцінити точність одиничного прогнозу погоди чи точність 
одиничного прогнозу метеорологічної величини, чи прогнозу окремого 
явища погоди – неможливо. Це пов’язано з тим, що для оцінки потрібен 
надійний статистичний набір прогнозів ідентичного формулювання. Крім 
того, прогнози метеорологічних величин, таких як температура, вітер, 
тощо, містять інтервальні значення, а не одне цілочислове значення. 
Грози, шквали, тумани, як правило прогнозуються як наявність явища, без 
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зазначення інтенсивності. Значить для цих прогнозів вищенаведена 
оцінка точності і достовірності є виключеною.  

Стосовно метеорологічних прогнозів поняття «точність» має 
двоякий характер. З одного боку, порівняння значення прогнозованої і 
фактичної метеорологічної величини відображає ступінь адекватності 
(схожості) прогнозу і факту, а з іншого − порівняння метеорологічної 
величини, даної по методичному та інерційному прогнозах, з фактичним 
значенням відображає ступінь успішності теоретичного обґрунтування 
методичного прогнозу.  

Все це дає можливість зробити висновок, що правильніше говорити 
не про точність метеорологічних прогнозів, а про їх успішність. Ступінь 
адекватності прогнозу і факту й характеризує в першому наближенні 
успішність методичних прогнозів.  

Важливим показником якості прогнозів є їх інформативність. Тим 
самим встановлюється змістовність прогнозів. Інформативність прогнозів 
буде тим вищою, чим більшим є «дроблення» прогнозованої погоди на 
окремі фази, тобто – чим вищою є дискретність представлення погоди, 
що очікується, хоча невизначеність прогнозування окремої фази в такому 
випадку зростає.  

Оцінка успішності метеорологічних прогнозів призначена для 
вирішення широкого кола наукових та практичних питань. Знання 
поточної успішності прогнозів та її динаміки дозволяють вдосконалювати 
відомі методи прогнозування і розробляти нові. Диференціація умов 
оцінки залежить від метеорологічної  величини чи явища погоди, що 
вивчається, а також – від запитів споживача. Оцінка успішності може 
здійснюватися як для прогнозів комплексів метеорологічних та 
агрометеорологічних величин, так і для прогнозів певного виду. 

Оцінка успішності метеорологічних прогнозів має здійснюватися 
постійно і визначатися за цілим рядом сучасних критеріїв з метою 
виявлення її динаміки − наукових досягнень прогнозування. 

У спеціалізованому метеорологічному забезпеченні можна сказати, 
що оцінка має вибірковий характер – оцінюються лише ті прогнози, що 
відповідають специфіці роботи конкретного споживача. Адже, кожен 
споживач метеорологічних прогнозів зацікавлений у високій якості 
інформації певного виду.  

До оцінки успішності прогнозів висувають наступні вимоги: 
1. При підготовці робочого матеріалу для оцінки прогнозів 

необхідно передбачити однорідність умов прогнозування. Потрібна 
однорідність статистичної вибірки. Не допускаються пропуски окремих 
прогнозів або часткові вибірки на розсуд спеціаліста, який проводить 
оцінку. За умовами оцінки в апробацію включаються всі прогнози: як 
успішні, так і помилкові. 

2. Оцінка успішності прогнозів виконується на основі розрахунку 
ряду критеріїв. Природна складність проявів погоди і статистична 
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складність набору однорідних погодних умов вимагають залучення 
кількох критеріїв. Таким чином, забезпечується надійніша і суворіша 
оцінка.  

3. Оцінка успішності прогнозів має бути об’єктивною, тобто 
незалежною від прогнозиста. Це означає, що прогнозист не повинен мати 
можливості «підгонки» формулювання текстів прогнозів під умови 
сприятливого фіналу. Необхідно виключити стратегію прогнозиста на 
середню удачу. Прогнози такого типу є малопридатними для 
використання в господарських цілях. 

Згідно з принципом Фішера, є вимога до чутливості оцінки. Мають 
розрізнятися близькі, але різні прогнози. Оцінка має бути простою, 
зрозумілою і доступною, як в оперативній синоптичній практиці, так і в 
господарській. Вищезазначені вимоги до оцінки успішності прогнозів є 
найважливішою умовою їх економічної корисності.  

 

Система оцінки успішності прогнозів – це набір правил та 
чисельних засобів оцінки, що задовольняють вирішення цільової 
задачі. 

 
Виділяють дві системи оцінки: адміністративну та матричну. 
Адміністративна система ґрунтується на зібранні правил та допусків 

помилок при оцінці успішності одиничних прогнозів. Прогнози по пункту чи 
території оцінюються на основі відповідної настанови. Кожна 
метеорологічна величина і кожне явище погоди, що зазначені в прогнозі, 
підлягають самостійній оцінці. В результаті встановлюється оцінка 
прогнозу погоди за результатами оцінки окремих його складових. 
Успішність прогнозів, згідно настанов, визначається у вигляді загальної 
справджуваності, що виражається у відсотках. Адміністративна оцінка 
успішності прогнозів виконується з метою виявлення успішності роботи 
прогнозиста в прогнозних підрозділах. Успішність методичного прогнозу у 
порівнянні з успішністю інерційного дає можливість оцінити майстерність 
прогнозиста. 

Матрична система є об’єктивнішим підходом до оцінки успішності. В 
ній передбачений наступний алгоритм оцінки. 

1. Успішність прогнозів явищ погоди виконується за принципом 
простої альтернативи, що є основою для підготовки вихідного матеріалу 
на базі прогнозів погоди за кожен день в пункті чи на території за теплу чи 
іншу частину року. Альтернативна оцінка може розглядатися і для 
метеорологічних величин (температура повітря, швидкість вітру, тощо), 
якщо задані їх порогові значення. 

2. Розробляється матриця спряженості альтернативних прогнозів, 
що містить дві прогностичних умови (m=2): «явище очікується, 

прогнозується» (П) чи «не очікується, не прогнозується» ( ) − і дві умови 
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результату (n=2), що потім фактично спостерігалося: «явище було» (Ф) чи 

«не було» (Ф ). Таким чином готується матриця спряженості другого 
порядку (2×2).  

3. Чисельна оцінка успішності альтернативних прогнозів 
виконується на основі розподілу частот nij реалізації прогнозів (Пj~Фi) із 
сукупності представленого  статистичного об’єму даних N, що наведені в 
матриці спряженості.  

4. Розраховуються критерії успішності, що забезпечують 
достатньо повне уявлення про якість прогнозів даного виду − успішність 
прогнозування. 

5. Успішність прогнозів метеорологічних величин виконується на 
основі розробки матриці спряженості розміром n×m. Практично кількість 
градацій встановлює споживач, згідно регламенту рішень, що 
приймаються (дій) d, чи воно визначається, виходячи із задач 
вдосконалення методу прогнозування.  

6. Чисельна оцінка успішності багатофазових прогнозів 
здійснюється на основі ряду критеріїв. Крім того, сама матриця 
спряженості є повним вираженням адекватності прогнозу (П) і факту (Ф) 
на всьому полі розподілу частот nij. 

7. Матричний опис результатів прогнозування у вигляді частот nij 
дає змогу перевести їх в ймовірнісну форму. Апостеріорні спільні (р) та 
умовні (q) ймовірності використовуються при оцінці результатів 
економічних рішень споживача.  

Матрична система оцінки є універсальним підходом не лише в 
прогностичній практиці. Це досить простий, змістовний та ефективний 
спосіб аналізу результатів як співставлення будь-яких ознак, так і 
прогнозування.    

 

Альтернативний прогноз містить одну з двох взаємовиключних 

градацій (станів, категорій, фаз) погоди: очікується (П) чи не 

очікується (П ) явище чи певний стан погоди. В синоптичній 

практиці це трактується як «наявність» чи «відсутність» 

очікуваного стану погоди. 

 
Альтернативними прогнозами переважно вважаються ті, що 

стосуються явищ погоди (гроза, злива, шквал, туман, тощо). Прогнози 
метеорологічних величин і деяких спеціальних характеристик погоди 
(температура, швидкість вітру, тощо) також можуть бути представлені в 
альтернативному вигляді. Якщо встановлено деяке граничне значення, 
наприклад, штормова швидкість вітру, межа заморозку, мінімум висоти 
нижньої межі хмар, то певна кількість фаз, градацій погоди групуються в 



Розділ 3. ЕФЕКТИВНІСТЬ СПОЖИВАННЯ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

149 
 

одну узагальнену небезпечну для споживача фазу (градацію), інша 
частина фаз (градацій) − у безпечну. 

Оцінка успішності вимагає досить значної кількості випадків 
прогнозів N, що підлягають статистичній обробці. Згідно рекомендацій, 
при N≥30 результати оцінки можуть бути задовільними, при  N≥100 − 
хорошими. 

Результати альтернативного методичного прогнозу можуть бути 
представлені у вигляді матриці спряженості (табл. 3.1), що є 
узагальненою формою представлення реалізації прогнозу погоди чи 
метеорологічної величини за відповідними градаціями. 

 
Таблиця 3.1. 

Загальний вигляд матриці спряженості альтернативних прогнозів 
 

Фактично 

спостерігалося, Фi 

Прогнозувалося, Пj 






2

1

m

j

Jn  П − наявність явища, 

несприятливих умов 

погоди 

П − відсутність 

явища, 

несприятливих умов 

погоди 

Ф − явище 

спостерігалося 
n11 n12 n10 

Ф  − явище не 

спостерігалося 
n21 n22 n20 






2

1

n

i

in  n01 n02 N 

 
В даній таблиці спряженість «прогноз−факт» виражена кількістю 

випадків, частотою nij. Відповідні сполучення характеризують наступне: 
n11  − кількість випадків прогнозів наявності явища, що справдилися: 

явище (чи стан погоди) прогнозувалося і фактично спостерігалося; 
n21 − кількість випадків прогнозів наявності явища, що не 

справдилися:  явище (чи стан погоди) прогнозувалося, але фактично не 
спостерігалося; n21 − помилки другого роду − помилки-страховки; 

n12 − кількість випадків прогнозів відсутності явища, що не 
виправдалися: явище (чи стан погоди) не прогнозувалося, але фактично 
спостерігалося; n12 − помилки першого роду – помилки-пропуски; 

n22 − кількість випадків прогнозів відсутності явища, що 
реалізувалися: явище (чи стан погоди) не прогнозувалося і фактично не 
спостерігалося.  

N − загальна кількість прогнозів (за місяць, сезон, тощо). 
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Матриця спряженості метеорологічних прогнозів розробляється за 

схемою: 

1. За обраний період часу встановлюється загальна кількість 
прогнозів N і кількість явищ, що фактично спостерігалася Ф, тобто 
n10. 

2. Встановлюється кількість випадків відсутності явища Ф : 
n20=N−n10. 
3. За прогностичними матеріалами (щоденниками, журналами, 
тощо) визначається кількість випадків, коли явище прогнозувалося 
П, тобто n01. 
4. Визначається кількість випадків, коли явище не прогнозувалося: 
n02=N−n01. 
5. Встановлюються частоти nij власне матриці спряженості: n11, n12, 
n21, n22. Це досить проста операція, якщо встановити кількість 
прогнозів наявності явища, що справдилися, тобто n11. Інші частоти 
визначаються як значення різниць:  
n12=n10−n11 

n21=n01−n11 

n22=n02−n12 

 
Згідно представленої алгоритмічної схеми, розробка матриці 

спряженості легко програмується, що дозволяє створити унікальну базу 
даних про успішність прогнозів. 

Оцінка успішності прогнозів вимагає знання матриці спряженості 
стандартних прогнозів. Матриця спряженості інерційного прогнозу 
встановлюється лише за фактичними даними про певне явище. Вихідний 
стан явища (чи значення метеорологічної величини) розглядається як 
прогностичний (Пін) і виконується порівняння з подальшим станом чи 
значенням, що сприймається за факт (Фін). Останній стан чи значення 
знову береться за прогноз і так далі. Матриця спряженості інерційного 
прогнозу характеризується однією універсальною властивістю: такого 
роду прогнози є незміщеними, тобто частоти фаз погоди, що фактично 
спостерігалися (n10 і n20) дорівнюють частотам текстів прогнозів (n01 і n02). 
Це означає, що n10=n01 і n20=n02. Звідси: n12=n21. 

Матриця спряженості випадкового прогнозу є наслідком 
статистичного механізму такого прогнозування. Відбувається випадковий 
вибір із сукупності величин. Випадковий прогноз відображає випадковий 
характер зв’язку між ознаками П і Ф. Незалежність цих характеристик 
означає, що знання ознаки П не дає нам жодної інформації про ознаку Ф.  
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Успішність прогнозування погоди – це ступінь відповідності 
значень метеорологічних величин чи явищ погоди, що містяться в 
тексті прогнозу і тим, які потім фактично спостерігалися. Ступінь 
відповідності має бути виміряний, тобто – потрібно отримати 
числове вираження. 

 
В якості характеристик успішності прогнозів використовуються 

різноманітні критерії, що дають змогу кількісно оцінити результативність 
прогнозування за методичними і за стандартними прогнозами. 
Особливість оцінки методичних прогнозів полягає в тому, що отримані 
критерії порівнюються з аналогічними для стандартних прогнозів. 
Стандартні прогнози характеризуються «нульовою мірою майстерності».  

 

Справджуваність прогнозів – це відношення кількості прогнозів, що 
справдилися, до загальної кількості прогнозів. 

 
Поняття успішність є дещо ширшим. 
Загальна справджуваність прогнозу у відсотках, у відповідності з 

частотою nij реалізації тексту альтернативного прогнозу, визначається за 
формулою: 

 

1002211

N

nn
p


                    (3.1) 

 

Де n11 і n22 − це кількість випадків прогнозів, що виправдалася, 

відповідно у поєднанні П~Ф і П ~Ф  
Загальна справджуваність не є достатньо надійним критерієм оцінки 

успішності прогнозів перш за все з наступних причин: 
1. Критерій р не дає можливості встановити перевагу методичного 

прогнозу перед формальним (кліматологічним). 
2. Критерій р не враховує характеру розподілу помилок-пропусків 

n12 та помилок-страховок n21. Якщо їх поміняти місцями в таблиці 
спряженості, то це не викликає змін значення р. У випадку, коли для 
матриць спряженості показник р матиме однакові значення, самі матриці 
спряженості можуть суттєво відрізнятися. Може виявитися, що для одного 
споживача прогнози збиткові за умови  n12˃n21, а для іншого – при  n21˃n12. 

Отже, критерій р є нечутливим до помилок прогнозування. 
3. Критерій р не враховує кліматичної природи прогнозованого 

стану погоди, таким чином не сприймаючи географічних відмінностей при 
оцінці успішності. Л.А. Хандожко (2005) для ілюстрації цього наводить 
такий приклад: якщо загальна справджуваність прогнозів гроз в 
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Архангельську та в Астрахані становить 80%, то це не означає, що їх 
успішність є однаковою, адже, очевидно, що прогнози, які розробляються 
в Архангельську через їх малу повторюваність мають більшу надійність. 

Щоб повніше оцінити успішність методичних прогнозів, необхідно 
порівняти їх з інерційними прогнозами, підготовка яких не потребує 
жодних наукових розробок та ідентифікується з вихідним станом погоди. 
Загальна справджуваність інерційних прогнозів  записується по аналогії 
з (3.1): 

 

100
2211

N

nn
p

інін
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           (3.2) 

 

Таким чином, успішність інерційних прогнозів є точкою відліку 
успішності методичних прогнозів.  

Для оцінки переваг методичних прогнозів над інерційними чи 
випадковими може бути використаний критерій Хайдке: 
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)( 2211         (3.3) 

 

де CTE  – це кількість прогнозів, що справдилися при використанні 

деякого стандартного прогнозу. При використанні інерційного прогнозу в 

якості стандартного: інCT EE   , при використанні випадкового випCT EE 

, при використанні кліматичного клCT EE  . 

За допомогою критерію надійності прогнозів по Н.А. Багрову 
можна охарактеризувати відносний приріст загальної справджуваності 
прогнозів, що оцінюються (по відношенню до випадкових), до 
максимально можливого: 
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             (3.4) 

 

Тут різниця випрр   нормована відносно відхилення ідеального 

прогнозу від випадкового на інтервалі (0;1). Значення H змінюються від 0 
до 1.    

Критерій точності прогнозів за М.А. Обуховим (Q) відображає 
частку точних успішних прогнозів за відомої повторюваності фаз погоди. 
Він змінюється в межах від 1 (ідеальні прогнози) до -1 (всі прогнози 
помилкові) і може бути розрахований за формулою: 
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де 1012 / nn  і 2021 / nn  – відносні помилки прогнозів.   

Показник зваженої справджуваності за Л.А. Хандожком є 
показником, що враховує зважену «ціну» прогнозів, що справдилися, при 
цьому враховується вага помилок-пропусків n12  та помилок-страховок n21. 
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pX                       (3.6) 

 

Існує також багато інших показників для оцінки успішності прогнозів.   
 

Багатофазовими – називаються такі прогнози, що містять більше 
двох фаз (градацій) (П1, П2, …, Пm). Це прогнози метеорологічних 
величин (тиску, температури і вологості повітря, швидкості вітру), 
а також кількісних та якісних характеристик таких погоди, як 
хмарність (форма, кількість) і опади (вид, кількість, інтенсивність). 
Такі комплексні характеристики погоди, як ефективна та 
еквівалентна температура, критерії суворості погоди за Бодманом 
та ін. також належать до багатофазових. 

 
Оцінка успішності багатофазових прогнозів здійснюється на основі 

масового статистичного матеріалу, що дозволяє розробити матрицю 
спряженості багатофазових прогнозів (табл. 3.2) 

 
Таблиця 3.2. 

Матриця спряженості багатофазових прогнозів 
 

Фактично 

спостерігалося, Фi  

Прогнозувалося, Пj 




m

j

jn
1

 
П1 П2 П3 …Пj… Пm 

Ф1  n11 n12 n13 n1j n1m n10 
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ni0  − кількість вибраних фаз погоди Фi, що фактично спостерігалися; n0j − 
кількість прогнозів Пj за тих же фаз погоди. Розробка багатофазової 
матриці спряженості вимагає досить значної вибірки N. Один з можливих 
варіантів розрахунку величини N  за методом Ю. Кюна.   

 

При здійсненні оцінки якості багатофазових прогнозів 
статистичний матеріал, що використовується (прогностичні та 
фактичні значення) має відповідати відомим принципам Фішера: 
повторюваність, збалансованість,  рандомізація, чутливість, 
однорідність. 

 
Повторюваність – це один і той же стан погоди, так само як і 

спряженість ознак П і Ф, має повторюватися багаторазово. 
Збалансованість – це вимога рівної кількості випадків можливих 

поєднань ознак. За відомої повторюваності значень метеорологічних 
величин збалансованість виконується для центральної області кривої 
розподілу. 

Рандомізація – порядок представлення значень метеорологічної 
величини, зведених в певні групи, градації, фази. Ця властивість 
статистичного ряду дозволяє застосувати статистичні принципи до 
аналізу результатів оцінки якості багатофазових прогнозів.  

Чутливість – кількість прогнозів має перевищувати певний мінімум, 
нижче якого жодних достовірних висновків зробити не можна.  

Однорідність – ідентичність умов прогнозування. Певна 
однорідність виражається в тому, що розглядається прогноз однієї й тієї 
ж метеорологічної величини чи одного й того ж явища погоди. В даному 
випадку неможливо досягнути ідеальної однорідності всієї вибірки 
прогнозів, що підлягають оцінці. Принцип однорідності може бути 
досягнутий більшою мірою при оцінці якості прогнозів у випадках, що 
припадають на одні й ті ж синоптичні об’єкти та певні умови погоди. 

 

Успішність багатофазових прогнозів встановлюється на основі 
наступних критеріїв: коефіцієнт спряженості за Чупровим, міра 
Крамера, міри Гутмана, міри Гудмена-Крускала, міри Кендалла. 

 
Для оцінки успішності багатофазових прогнозів необхідно 

враховувати ту обставину, що на відміну від альтернативних, вони містять 
більшу кількість «помилок-пропусків» та «помилок-страховок». Економічні 
наслідки цих помилок різні. Помилки, пов’язані з пропуском явища чи 
несприятливого стану, умов погоди, призводять до значних втрат у 
споживачів. Помилки, що відображають перестрахування прогнозиста, 
змушують споживача здійснювати витрати на захисні дії, які потім 
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виявляються зайвими. Як видно, для оцінки успішності багатофазових 
прогнозів з позиції інтересів споживача, необхідна така система оцінки, 
що враховувала б вагову значимість оцінок прогнозування. Помилкам 
прогнозу мають бути приписані певні «ваги» аij, які можна впорядкувати 
за допомогою спеціальної матриці. При цьому безпомилкові прогнози 
отримують максимальну значимість а11=а22=…=аnm=1 (чи 100%). Поряд з 
цим помилковим прогнозам приписують ту «вагу», яку вони 
«заслуговують» згідно визначенням конкретного споживача, що в 
залежності від своєї діяльності зазнає збитків від такого роду прогнозів.  

Матриця ваги таким чином, є похідною від реакції споживача на 
наслідки ненадійності прогностичної інформації. Ваги при помилках-
пропусках і вага при помилках-страховках показують наскільки 
знижується метеорологічна успішність спеціалізованих прогнозів.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3.1. Види матриці ваги 
 
Матриця вагів розглядається як «ціна» використання прогнозів, 

диференційована за ступенем помилковості. На помилкові прогнози 
накладаються «штрафи». За великих помилок-пропусків штрафи 
знижують «ціну» використання прогнозу до нуля чи до збитків споживачеві 
(від’ємне значення «штрафу»). Матриця вагів, як бачимо, набуває цілком 
визначеного сенсу і називається виробничою матрицею вагів. Її елементи 
визначаються за формулою: 

 

ijij XAa 1                      (3.7) 
 

де А=А(s, ΔX) – деяка позитивна величина, що характеризує 
залежність споживача від умов погоди; ΔХij – помилки прогнозування, 
величина s при А відображає втрати споживача. 

Критерієм якості спеціалізованих багатофазових прогнозів є 
господарська (виробнича) успішність, що визначається за формулою: 
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Матриці «ваги» 

Симетричні Асиметричні 
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Аналогічно для інерційних прогнозів: 
 

ін

ij

m

j

ij

n

i

ін na
N
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100
                (3.9) 

 

де аij − це елементи матриці вагів для даного споживача; 
nij і nij

ін − частоти реалізації спряженості П~Ф відповідно при 
методичних та інерційних прогнозах. 

Оцінка успішності чисельних прогнозів метеорологічних величин 
може бути виконана і без представлення їх в матричному вигляді. З цією 
метою використовується ряд показників успішності за наявності 
статистично забезпеченої вибірки по території прогнозування. Значення 
метеорологічних величин, що прогнозуються, виражені в і-х вузлах сітки, 
порівнюються з фактичними значеннями.  

Можуть використовуватися такі показники: 
1. Середня відносна помилка прогнозу (з точністю до 0,01) 
 

Ф /                            (3.10) 
 

де    −  це середня абсолютна помилка прогнозу, а 

Ф  −  середня абсолютна фактична мінливість. 

Чим меншим є значення   − тим кращий прогноз. 

2. Відношення прогностичної мінливості до фактичної (з точністю 
до 0,01).  

3. Коефіцієнт кореляції між прогностичними та фактичними 
змінами (з точністю до 0,01). 

 
 

3.1.2. Оцінка успішності  
середньострокових та довгострокових прогнозів 

 
З-поміж середньострокових прогнозів найбільш поширеними є 

середньострокові прогнози температури повітря (зокрема, максимальної 
та мінімальної) на 5 та 10 днів і прогноз кількості опадів на 5 днів. Для 
оцінки прогнозів екстремальної температури повітря можуть бути 
використані наступні статистичні показники: 

1. Середня абсолютна похибка прогнозу: 
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2. Відносна похибка:  
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де 
іфпр ТТ   − абсолютна похибка прогнозу екстремальної 

температури повітря протягом 5-ти чи 10-денних прогнозів, і  − 

кліматична мінливість температури для 5- чи 10-денки даного місяця в 
обраному пункті. 

Оцінка справджуваності прогнозів кількості опадів на 5 діб 
здійснюється із застосуванням залучення «ваги» справджуваності (%). 
Результат успішності розраховують як середнє значення критерію 
«справджуваність»: 
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де ia  – вага (%) для даного і-го прогнозу.   

З метою оцінки прогнозів погоди на місяць, в яких містяться очікувані 
значення аномалій середньомісячної температури повітря по території і 
кількості опадів можуть бути використані наступні підходи. 

Аномалії температури повітря  обираються з прийнятих умов 
(табл. 3.3) 

 
Таблиця 3.3. 

Значення та характеристики аномалії температури повітря, ΔТ 
 

ΔТ, °С Характеристика 

0…1 
0…-1 

Норма (близько норми)  

1…2 
2…3 

Вище норми 

˃3 Вище норми більш ніж на 3°С 

-1…-2 
-2…-3 

Нижче норми 

˂-3 Нижче норми більш ніж на 3°С 

 
Успішність аномалій температури повітря визначається за 

показником аналогічності (оцінка якості прогнозів за знаком), що 
запропонований Н.А. Багровим: 

 










nn

nn
        (3.14) 
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де n+(n-) – кількість станцій (точок), в яких знаки прогнозованої та 
фактичної аномалій співпадають (не співпадають). 

Величина ρ змінюється від +1 (прогноз за знаком повністю 
справдився у всіх точках) до -1 (прогноз за знаком повністю не 
справдився). При ρ=0 – прогноз на рівні випадкового.  

Також як критерій успішності може використовуватися показник 
точності значення аномалії: 
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       (3.15) 

 

де N – загальна кількість станцій, за якими перевіряється прогноз; 

іФпрi АА )(   − помилка прогнозу аномалії на окремій станції; і  

середнє квадратичне відхилення фактичних аномалій. Коли Q˃1, помилка 
методичного прогнозу є більшою ніж помилка кліматичного, коли Q=1 – 
похибки методичного та кліматичного прогнозів однакові, коли Q˂1 – 
похибка методичного прогнозу менше похибки кліматичного.  

Сукупна оцінка прогнозів за критеріями ρ і Q здійснюється згідно 
правил, наведених в табл. 3.4. 

 
Таблиця 3.4 

Оцінка прогнозів за критеріями ρ і Q 
 

ρ  Q Оцінка прогнозів 

≥0 ≤1 Добре  

≥0 ˃1 Задовільно за знаком 

˂0 ≤1 Задовільно за значенням 

˂0 ˃1 Погано  

 
Прогностичні (х) і фактичні (y) значення метеорологічної величини, 

взяті у фіксованих точках, можна представити у вигляді рядів числових 
значень. Кореляція цих рядів дає змогу отримати рівняння регресії 

 

u=ax+b 
 

У випадку абсолютного збігу обох полів (xi=yi) отримаємо коефіцієнт 
кореляції rxy=1 і коефіцієнти а=0 і b=0. Якщо конфігурації ізоліній і 
географічний розподіл градієнтів приблизно однакові, то rxy≈1, а≈1 і b≠0. 
За величиною відхилень коефіцієнта регресії а від одиниці і вільного 
члена b від нуля можна робити висновки про аналогічність полів, що 
порівнюються. 
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Оцінка справджуваності прогнозу місячної суми опадів може бути  
виконана за формулою: 

 

)050100(
1

)( 321 SSS
S

Sp         (3.16) 

 

де S – площа, в межах якої здійснюється оцінка; S1 – площа, на якій 
прогноз справдився на 100%, тобто очікувана і фактична градація 
збіглися; S2 – прогноз справдився на 50%, тобто прогноз і факт виявилися 
в сусідніх градаціях, S3 – площа, на якій прогноз не справдився. 

Для оцінки довгострокових прогнозів можуть також застосовуватися 
забезпеченості (%) кліматологічних та методичних прогнозів. Їх 
порівняння показує наскільки методичні прогнози об’єктивніші від 
кліматологічних.  

Якщо розглядати оцінку двофазових умов прогнозу метеорологічної 
величини «вище норми» і «нижче норми», то можна узагальнити 
результати прогнозування у вигляді матриці спряженості. В цьому 
випадку допускається використання критерію якості Пірсі-Обухова. 

У відповідності до рекомендацій ВМО для оцінки успішності 
середньострокових та довгострокових прогнозів може використовуватися 
критерій RMSSS (rot–mean–square skill score) – успішність за 
середньоквадратичною похибкою: 

 

)1%(100
p

f

RMS

RMS
RMSSS              (3.17) 

 

де RMSf − середня квадратична похибка методичного прогнозу;  
     RMSp  − середня квадратична похибка інерційного пронозу. 
Якщо прогноз ідеальний – то RMSSS=100%, якщо співпадає з 

інерційним, то RMSSS=0%. 
 
 

3.2. Принципи вибору оптимальних 
 погодно-господарських рішень 

 

3.2.1. Вибір оптимальних 
рішень в умовах повної інформаційної невизначеності 
 
Вся економічна діяльність у будь-якій країні – це перш за все 

величезна кількість альтернативних рішень, що постійно приймаються і 
які спрямовані на реалізацію основної мети – досягнення виробничого та 
комерційного успіху. 
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Господарчі рішення розділяють  

 за ієрархічним рівнем (галузь, об’єднання, виробництво, тощо);  

 за тривалістю реалізації (на добу, на місяць, тощо); 

 за ступенем значимості (в залежності від рівня фінансування та 
інших умов); 

 за характером дій, що відповідають змісту рішення, тощо. 

 
Будь-які рішення спрямовані на виконання господарської задачі 

передбачають залучення фінансових ресурсів, матеріальних цінностей, 
інформації, тощо. Керівник відстежує результати прийнятих рішень, що 
можуть бути більш або менш вдалими або й зовсім помилковими. 
Наслідки прийнятих рішень пов’язані з тим, який вплив (або протидію) на 
них може здійснити інша «сторона», з якою так чи інакше пов’язана 
реалізація ресурсів та інших виробничих операцій. Адже, очевидно, що 
виробничий та комерційний механізм ринку зумовлений взаємодією двох 
суб’єктів – «гравців». Досвід дозволяє кожному з них робити відповідні 
висновки та обирати краще рішення. Такого виду гра потребує 
оптимального рішення, що забезпечує оптимальний успіх. 

 

Стратегічна гра – це взаємодія двох господарюючих суб’єктів, 
орієнтована на взаємний та довготривалий успіх кожного. 

 
Кожен з гравців сподівається на кращий результат своїх рішень в 

господарській практиці, що реалізовується на «ігровому полі». 
В найпростішому вигляді стратегічна гра – це гра з нульовою сумою: 

один з гравців виграє стільки, скільки програє інший.  Дії гравців А і В – не 
випадкові, результат залежить від обраної стратегії. Умови гри задаються 
матрицею виграшів (аij), що має наступний вигляд: 

 

 

(3.18) 
 

 

Елементи аij матриці (аij) виражають суми, які зобов’язаний 
виплатити один гравець іншому у відповідності зі встановленими 
«правилами гри».  Вони «приписують» кожному гравцю свою стратегію: 
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для гравця А – вибір однієї з строчок i, а для гравця В – одного зі стовпців j. 
Результат гри  визначається величиною  аij на перетині i-ї строчки і j-го 
стовпця. Ігрове поле, згідно матриці виграшів, може містити «свою» 
область виграшу для даного гравця, невідому партнеру.  

Нехай гравець А обрав стратегію d2(A), а гравець В – стратегію d3(B). 
Ця ситуація характеризує виграш гравця В, що становить а23. Проте, 
можлива й інша характеристика ігрового поля. Вибір тієї чи іншої стратегії 
пов’язаний з розпізнаванням поведінки іншого гравця. Стратегічна гра 
реалізовується в умовах повної інформаційної невизначеності. Це один з 
варіантів обрання рішення, яке називається статистичним в умовах їх 
можливої множини. 

В реальних умовах керівник («гравець») володіє статистичним 
відомостями про результати своїх дій (рішень) і про те, на які дії партнера 
вони були розраховані. Це реалізовується на ігровому полі з двома 
діючими суб’єктами. Проте, можлива інша ситуація перебігу гри: з одного 
боку – керівник (суб’єкт), з іншого – умова, що впливає на реалізацію дії 
(рішення). Таким зовнішнім чинником найчастіше виступає стан природи, 
зокрема – погодні чи кліматичні умови. В такому випадку, особлива роль 
може відводитися погодно-кліматичним чинникам, а самі рішення в 
такому випадку будуть вже погодно-господарськими.    

Вибір оптимального рішення передбачає, що гравцеві відомі 
порогові умови стратегічної гри або так звані правила обрання рішення. 

Вибір оптимальних погодно-господарських рішень в умовах повної 
інформаційної невизначеності може здійснюватися за методом 
«мінімаксу-максіміну», методом Гурвіча, Севіджа, Хоменюка та іншими. 

Метод «мінімаксу-максіміну». Ігрова матриця виграшів (або 
платіжна матриця) відображає можливі виграші та програші. Якщо 
гравець А виграє, про природно, що гравець В – програє, і – навпаки. 
Знаючи свої потенційні програші та виграші в умовах повної 
невизначеності (в тому числі й стосовно можливих проявів погоди), гравці 
А та В можуть керуватися принципами, що спрямовані на обмеження 
ризику значних втрат або орієнтуватися на максимальний виграш з 
мінімально можливих. З цією метою можуть використовуватися принципи 
«мінімаксу» та «максіміну», запропоновані А. Вальдом.  
 

Метод «мінімаксу» – це оптимальна стратегічна поведінка 
(dj=dопт), що зводиться до обрання такої стратегії, що забезпечує 
мінімальний програш з максимально можливих. Це досить розумний 
підхід в умовах інформаційної невизначеності. 

Метод «максіміну» – це стратегічна поведінка )ˆ( оптj dd  , що 

зводиться до обрання стратегії, орієнтованої на максимальний 
виграш з мінімально можливих. 
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Як вже зазначалося вище – досить часто в якості другого гравця для 
гравця А виступають погодно-кліматичні чинники. Якщо гравець А не 
залучає додаткову інформацію (прогнози), то поведінка другого гравця 
характеризуватиметься повною невизначеністю. 

Величезна кількість виробничих операцій потребують врахування 
стану природного середовища. Обрана дискретність погодних умов 
показує можливу кількість стратегій для гравця-суб’єкта. Кількість 
стратегій (рішень) може задавати також сам гравець на основі вибору 
заходів, що можуть мати певні економічні наслідки. Гра (як орієнтація на 
можливий стан погоди) постійно контролюється. Її результати можна 
представити у вигляді матриці корисності (аij), елементи якої аij можуть 
виражати витрати (втрати, збитки) чи вигоди – залежно від виробничої чи 
іншої специфіки гравця та здатності погоди нашкодити чи принести 
користь. Участь в грі такого гравця як погода характеризується тим, що 
його «стратегія», «дії» виступають як прояв окремих фаз, станів погоди, 
що невідомі наперед іншому гравцю. 

Принцип мінімаксу відображає обережний вибір стратегії гравця В з 
природою А. Таким чином досягаються кращі результати в найгірших 
ситуаціях, що проявляються в умовах повної невизначеності стосовно 
реалізації фаз погоди Фі. Мінімаксний підхід у виборі оптимальної стратегії 
є більш ефективним при прийнятті рішень, що потребують кліматичної 
інформації, а не інформації про погоду. Наприклад, рішення про вибір 
об’ємів сезонних запасів палива, вибір зрошувальної системи та норм 
зрошення, вибір місця будівництва об’єкту залежно від комплексу мезо- 
та мікрокліматичних умов та ін.  

Метод Гурвіча. В реальних умовах для багатьох галузей 
господарства вплив погодних чинників може призводити, як до збитків, так 
і до прибутків. Це має враховуватися при прийнятті погодно-
господарських рішень – тобто має обиратися якесь компромісне рішення. 
Визначається середнє значення між мінімальними втратами (амін) та 
максимальними прибутками (амакс) за відомих рішень-стратегій dj. Такий 
принцип допускає компромісний зважений підхід до найбільшої та 
найменшої можливостей, що відповідають економічним наслідкам 
рішень, які приймаються. Згідно принципу Гурвіча, «ваги» наслідків 
результатів стратегії вважаються однаковими, тому допускається 
усереднення: 

 

)(5,0 максмін аaa                    (3.19) 
 

Оптимальною обирається проміжна стратегія. 
Метод Севіджа. Згідно методу Севіджа при розробці та вирішенні 

деяких метеоролого-економічних задач пропонується використовувати не 

самі значення втрат чи прибутків (аij), а різниці ija~ чи *

ija , що відображають 

ступінь зниження корисності, якщо обрана стратегія чи рішення dj не були 
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оптимальними, відносно обраного чинника Фі. В такому випадку матрицю 
корисності, представлену елементами аij перетворюють, встановлюючи 
наслідки помилкових рішень, шляхом співставлення результатів аij 

можливих стратегій, що були за даного стану погоди Фі.  
Виділяють два види наслідків, прийнятих рішень:  
1. Якщо елементи матриці корисності представляють витрати – тоді 

можна встановити наскільки вони перевищують мінімальні за даної фази 

погоди Фі і визначити елементи ija~  нової матриці, що виражає 

перевищення втрат і називається матрицею побоювань.    
2. Якщо елементи матриці аij  – це вигода, в такому випадку ми 

можемо визначити *

ija , що характеризує втрату вигоди або її зниження 

відносно максимальної за даної фази погоди Фі. В результаті можна 
сформувати матрицю наслідків помилкових рішень – матрицю жалів.  

Далі обрання оптимальної стратегії *

оптj dd   здійснюється згідно 

принципу мінімаксу – обирається рішення dj, за якого значення *

ija  є 

мінімальним. Параметри ija~ та *

ija  називаються метеорологічними 

втратами (за Є.Є. Жуковським) або приведеним втратами (за 
Н.А. Багровим). 

 
 

3.2.2. Вибір оптимальних рішень в умовах часткової 
інформаційної невизначеності 

 
Гравець, що приймає рішення в умовах стратегічної гри (наприклад, 

гравець А) не завжди робить це в умовах повної інформаційної 
невизначеності. Якщо в якості другого гравця розглядаються погодно-
кліматичні чинники, то гравець А може володіти певною інформацією, що 
розкриває дії протилежного партнера в стратегічній грі (якщо він 
користується прогностичною інформацією при прийнятті рішень). 

Метод Байєса вважається ефективним методом прийняття 
оптимальних рішень в умовах часткової інформаційної невизначеності. 
Він полягає в тому, що керівник, який приймає господарське рішення dj, 
виробляє стратегію поведінки з урахуванням очікуваних погодних чи 
кліматичних умов. Вибір керівником найоптимальнішої стратегії з 
можливих ґрунтується на інформації про результати спільних реалізацій 
рішень dj та фактичної погоди Фі або певних кліматичних умов.  

Кожен споживач володіє надійною інформацією про свою 
залежність від погоди, що виражається в тому, що рішення (дії) 
споживача, орієнтовані на погоду будуть супроводжуватися економічним 
результатом, який умовно можна назвати корисністю аij, що виражається 

у вигляді вигоди чи втрат. Різноманітні поєднання іj Фd   формують 
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матрицю корисності як дискретне вираження деякої функції корисності 
а=а(Ф, d). Матриця корисності має вартісне вираження. 

Типовою є ситуація, коли споживач приймає рішення у відповідності 

з очікуваною погодою Пj, обираючи такий метод розробки прогнозів, що 

найкращим чином відповідає його господарським завданням. Якщо 

споживач постійно довіряє тим чи іншим прогнозам, то число його дій dj, 

що відповідає змісту прогнозу, буде відповідати кількості текстів прогнозів 

Пj. Механізм вибору оптимальної стратегії в рамках байєсівського підходу 

полягає в апробації відомих споживачеві методів прогнозування та 

вибору таких прогнозів, що забезпечують йому або мінімум втрат ( Rмін ) 

або максимум вигоди (максG).  

Система «погода−прогноз−споживач» (ППС) − це складний 

переважно витратний суспільно-природний механізм з постійним 

односпрямованим впливом погодно-кліматичних умов і особлива роль в 

цій системі належить забезпеченню безпеки економічної діяльності та 

населення країни. Господарський механізм перебуває під постійним 

наглядом «другого вічного гравця» − погоди і клімату. Характерною рисою 

економічної інформації в цих умовах є її природно-господарська 

специфіка. Вид втрат чи доходів визначається залежністю від погоди та 

клімату.  

 

Втрати чи збитки з метеорологічних причин − це матеріальні 

або іншого роду втрати в окремій галузі чи на окремому виробничому 

об’єкті, що викликані несприятливими умовами погоди за відомого 

відношення споживача до заходів захисту. 

 

За оцінки впливу метеорологічних умов виділяють різні види втрат 

(збитків) (табл.3.5) 

В кожній галузі економіки споживач має знати, яких втрат він може 

зазнати (середніх, максимальних) в різні сезони року в залежності від 

різних явищ та умов погоди. 

За особливостями формування втрати поділяються на прямі і 

непрямі (рис. 3.2).  

Величина реальних збитків визначається наступними чинниками:  

1) ступенем впливу (інтенсивністю та тривалістю) 

небезпечного явища на об’єкт; 

2) масштабністю об’єкту впливу; 

3) ефективністю заходів захисту; 

4) завчасністю та успішністю прогнозів погоди та попереджень 

про небезпечні явища. 
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Таблиця 3.5. 
Види втрат за оцінки впливу метеорологічних умов 

 
Вид втрат Характеристика 

Можливі втрати  

L  

Це максимальні втрати, що спричинені небезпечним 

явищем чи несприятливими умовами погоди. За 

використання прогнозів це будуть втрати пов’язані з 

пропуском явища. 

Втрати, яких вдалося 

уникнути УL  

Це частина можливих втрат, яких вдається уникнути, 

завдяки успішним прогнозам і заходам захисту, що були 

вчасно застосовані. 

Реальні втрати (втрати, 

яких не вдалося уникнути) 

РL  

Це частина максимально можливих втрат, якої не 

вдається уникнути, незважаючи на заходи захисту, що 

застосовуються. 

Втрати, яких неможливо 

уникнути 
НL  

Це втрати, яких неможливо уникнути навіть при наявності 

завчасного та успішного прогнозу (це перш за все втрати 

у сільському та лісовому господарстві, авіації, тощо).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Рис. 3.2. Види втрат за особливостями формування 
 
Метеорологічні умови можуть призводити не лише до збитків, але й 

сприяти отриманню додаткових прибутків. Прибутки, зумовлені дією 
погоди та клімату, є найбільш характерними для сільського господарства. 

Економічна інформація, що стосується конкретного споживача, 
дозволяє виконати низку економіко-метеорологічних операцій, як в сфері 
прийняття рішень, так і для оцінки економічної корисності прогнозів. 

Найпоширенішою та найбільш універсальною формою 

узагальнення метеорологічних прогнозів є матричне представлення 

Реальні втрати 

Прямі  

(наприклад, руйнування, 

затоплення) 

Опосередковані 

(наприклад, простій 

виробничих об’єктів через 

пошкодження ЛЕП) 
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результатів прогнозування. Матриці спряженості альтернативних та 

багатофазових прогнозів вже розглядалися нами раніше. 

При оцінці корисності прогнозів вирішуються дві певною мірою 

самостійні задачі: 

1) Оцінка успішності прогнозів,  

2) Визначення їх господарської корисності.  

Обидві задачі потребують залучення матриці спряженості. Матриці 

спряженості метеорологічних величин та явищ погоди (Пj~Фі) являють 

собою ефективний спосіб статистичного опису як результатів 

прогнозування, так і перспектив використання прогнозів. 

 

Виділяють дві основних ознаки матриці спряженості: 

1. Рівень дискретності – розрахована або задана кількість 

градацій метеорологічної величини або умов погоди. Матриця 

спряженості альтернативних прогнозів містить дві ознаки 

типу «так–ні» або «було–не було». Відповідно до рівня 

дискретності розрізняють: альтернативні і багаторазові 

матриці спряженості.  

2. Вид дискретності – розмір матриці спряженості, що визначає 

матрицю як «квадратну» (наприклад, 3×3) або "прямокутну" 

(наприклад, 4×6) відповідного порядку n. 

 

Елементи матриці спряженості прогностичних (Пj) і фактичних (Фi) 

станів погоди є спільні частоти nij=n(Фi, Пj), які можна перевести в спільні 

ймовірності реалізації прогнозу Пj і факту Фi. Визначаються умовні 

ймовірності частот nij в даній матриці спряженості, що необхідно для 

подальших економічних оцінок.  

Методичні прогнози, що розробляються в прогностичних 

підрозділах, як правило, є зміщеними. Це означає, що переважають 

помилки-страховки над помилками-пропусками. Інерційні прогнози 

характеризуються властивістю незміщеності – частота помилок першого і 

другого роду однакова. 

 

 

3.2.3. Категоричні та ймовірнісні прогнози в моделі 

прийняття погодо-господарських рішень 
 

В Україні у всіх прогностичних підрозділах гідрометеорологічних 

організацій ДСНС до цього часу розробляються переважно категоричні 

прогнози. Відповідно, в Україні (як і в багатьох інших країнах) категорична 

форма прогностичної інформації залишається основною при 
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використанні її в економічній діяльності. Категоричні прогнози явищ 

погоди містять єдине твердження: «явище буде» або «воно не 

очікується». Останнє в тексті прогнозу спеціально не виділяється. 

Категоричність твердження полягає в тому, що синоптик очікує 100-

відсоткову ймовірність прояву явища або ж – така ймовірність рівна нулю. 

Як правило, ніяких проміжних варіантів немає. Аналогічним чином 

прогнозуються метеорологічні величини, коли в текст прогнозу вносять 

градації їх значень. 

Господарське рішення споживача і його виробнича поведінка 

реалізуються лише в рамках прогностичної інформації. Якщо 

прогнозується явище погоди (НЯ, СГЯ), то споживач може прийняти одне 

з двох рішень: «захищатися» – якщо явище очікується, і «не захищатися» 

– якщо воно не очікується. У разі прогнозу метеорологічної величини 

споживач буде діяти так само категорично згідно очікуваної градації, 

вважаючи (як і синоптик), що вона реалізується зі 100-відсотковою 

ймовірністю.  

Ймовірнісні прогнози дають можливість споживачеві 

використовувати статистичні методи вибору оптимальних рішень. Це 

дуже важливі операції в господарській практиці. Якщо виходити з цієї 

умови, то очевидно, що всі категоричні прогнози, що використовуються, 

по мірі накопичення інформації можуть бути переведені в йморвірнісну 

форму. Така процедура виконується за допомогою матриці спряженості, 

що містить умовні ймовірності qij реалізації явища Фі, при розробці та 

видачі споживачеві тексту Пj. Таким чином, матриця спряженості 

категоричних прогнозів в цьому сенсі еквівалентна матриці успішності 

ймовірнісних прогнозів. Саме ця інформація, що представляється в 

ймовірнісній формі, прийнятна для вирішення задачі оптимального 

використання категоричних прогнозів. 

Матриця спряженості, попередньо розроблена в синоптичній 

практиці, дає можливість підготувати прогнози, при яких їх тексту 

приписується ймовірність явища, стану або умов погоди. Це вже 

оперативна ймовірність, яку може використовувати синоптик. 

Деякі методи прогнозування містять вказівки про ймовірність, з якою 

очікується реалізація даного явища або умов погоди. 

Незважаючи на відомий ступінь ненадійності прогнозів, споживач за 

допомогою матричної форми їх узагальнення отримує можливість більш 

впевнено приймати рішення з планування господарських робіт, операцій, 

заходів і т.д. Вибір оперативних рішень і стратегії використання 

прогностичної інформації повністю залежить від господарської 

(виробничої) специфіки споживача. 
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3.2.4. Функція корисності та способи її представлення 
 

Будь-яка річ і будь-яке усвідомлене рішення чи дія оцінюються за 
допомогою корисності. Чим масштабніша, грандіозніша дія, тим більша 
відповідальність за її кінцеву корисність, тим вища ціна наслідків цих 
рішень і дій. 

 

Корисність – це універсальна властивість речей і дій, ступінь 
задоволення потреби або приємності, яку отримує конкретний 
споживач від того чи іншого товару чи послуги.  

 
Вплив погоди і клімату в господарській практиці можна висловити 

економічними категоріями: збитки, витрати, вигоди.  
Залежно від очікуваної погоди або кліматичних умов споживач може 

прийняти одне з можливих виробничих рішень dj в розрахунку на 
максимальну корисність подальших господарських дій. На підставі 
відомостей про множину метеорологічних умов, що фактично здійснилися 
Ф і безліч рішень – дій споживача d встановлюється функція корисності 
прийнятих рішень. У загальному вигляді вона записується так: 

 

),( jіij dФ                           (3.20) 
 

де Фі  – фактична погода з певним значенням метеорологічних умов, 
що реалізувалася після здійснення певних дій споживача; dj – погодно-
господарське рішення і дії споживача в розрахунку на очікувану погоду Пj.  

Спочатку обирається рішення, згідно очікуванню Пj виконується дія 
dj, а потім вже здійснюється деяка фаза погоди Фі, що відповідає чи не 
відповідає очікуванням споживача. Саме цей ступінь відповідності і 
розкриває корисність врахування прогностичної інформації.  

Для будь-якого поєднання в наборі (d, Ф) встановлюється деяка 
корисність, як результат врахування інформації про погодні і кліматичні 
умови для даного споживача. Функція корисності характеризує економічні 
наслідки господарських (виробничих) рішень, прийнятих споживачем.  

Інакше кажучи, функція корисності відображає ті витрати або 
вигоди, яких зазнає або отримує споживач, орієнтуючись на ті чи інші 
умови погоди, стану моря чи іншої області природного середовища.  

 

Функція корисності концентрується на двох видах інформації:  
1) метеорологічній (інформація про очікуваний стан середовища)  
2) економічній (економічні наслідки, які відповідають діям споживача в 
залежності від ступеня адекватності прогнозу П і факту Ф).  
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Корисність – це поняття загальне і не означає, що споживач постійно 

отримує лише прибуток. Корисність у вигляді функції (3.20) відображає 
лише ступінь досягнення господарської або соціальної мети. При цьому 
мета може досягатися або через зміну прибутковості (прямих доходів), 
або через зміну збитковості (втрат), або іншим шляхом. Загальність 
формули (3.20) не розкриває шляхи досягнення корисності, що пов’язано 
з конкретними умовами реалізації прогнозів і вимірюванням наслідків 
рішень d. Звідси функція корисності розглядається як функція, що 
характеризує або набуття корисності g, або втрату корисності s, або те й 
інше разом: r=s–g. Таким чином функція корисності розділяється на три 
класи. 

Функція корисності (3.20), що відображає доцільність реалізації 
певного виду дій d, має складніший зміст і може бути представлена у 
вигляді функції прибутку (виграшу) g, у вигляді функції втрат s чи функції 
витрат r. 

Функція прибутку означає, що споживач використовує (враховує в 
своїй практиці) погодні умови, що приносять прямий прибуток. До таких 
споживачів належить сільське господарство, вітроенегетика, тощо. 
Функція прибутку записується у вигляді: 

 

),( jіij dФgG                          (3.21) 
 

Несприятливий вплив погоди може відображатися практично на всіх 
споживачах. Погодні умови проявляють себе як метеорологічна перепона 
і виробництво зазнає тих чи інших втрат. В цьому випадку функція 
корисності записується у вигляді функції втрат: 

 

),( jіij dФss                          (3.22) 
 

Якщо споживач вимірює наслідки рішень через втрати s і прибутки 
g, то таким чином розглядається функція витрат: 

 

),( jіij dФrr                         (3.23) 
 

Отже, функція корисності має вибіркову виробничу спрямованість. 
Корисність прогнозів в заданій області відображає лише загальну 
тенденцію споживача отримувати користь, можливу внаслідок вдалого 
врахування погоди. 

У вирішенні ряду метеоролого-економічних задач (наприклад, при 
розробці погодо-господарського регламенту прийняття рішень, виборі 
оптимальних рішень і стратегій, розробці ресурсозберігаючих технологій) 
переважно застосовується функція втрат. 
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3.2.4.1. Функція втрат. Матриця втрат 
 
Якщо в якості аргументу використовувати прогностичні П і фактичні 

Ф значення якоїсь метеорологічної величини Х, то функція втрат 
встановлюється як наслідок помилок прогнозу (П–Ф). Функції втрат, що 
задовольняють цю умову, називаються різницевими. 

Функція (3.22) може бути представлена аналітично, графічно чи 
дискретно в матричній (табличній) формі. З практичної точки зору – 
найзручніше представляти функцію втрат в матричній формі. 

Дослідження виробничої специфіки споживача та ступеня впливу 
погодних умов на його господарську діяльність дозволяє підготувати опис 
відповідного впливу на споживача погодних чи кліматичних умов. На 
основі цього і встановлюється функція корисності, зокрема, функція 
втрат, практичним вираженням якої є матриця втрат. Найпростішим 
дискретним вираженням функції втрат є матриця втрат другого порядку 
(n=2). Матрицю втрат у випадку альтернативного прогнозу можна 
представити у табличній формі (табл. 3.6). 

 
Таблиця 3.6. 

Альтернативна матриця втрат 
 

Погода, що фактично 

спостерігалася, Фі 

Споживач приймає рішення,  

реалізовує дію, d(Пі)=dj 

d(П) – заходи захисту 

приймаються згідно тексту 

прогнозу П 

d( П ) – заходи захисту 

не приймаються, робота 

виконується згідно тексту 

прогнозу П  

Ф 

Ф  

s11 

s21 

s12 

s22 

 
Такого вигляду матриця дає можливість здійснити детальний опис 

економічних наслідків погодно-господарських рішень dj, що належать до 
використання прогнозів небезпечних для споживача метеорологічних 
явищ (наприклад, прогнози гроз, злив, шквалів, граду, а також прогнози 
туману, ожеледі та інших погодних умов). У відповідності до тексту 
прогнозу і при фактичній його реалізації відмічається проста 

альтернатива: «очікується П», «не очікується П »; по факту: «наявність 

Ф» чи «відсутність Ф ». 
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Матрицю втрат, представлену у вигляді табл. 3.6 можна записати 
наступним чином: 

 

0
)(

2221

1211

C

LC

ss

ss
sij                             (3.24) 

 

Вхідні параметри матриці d(Пj) та Фі не виключаються, а просто не 
записуються. 

Матриця втрат (sij) містить елементи s11 і s22, що відповідають умові, 

що дії dj споживача відповідали успішним прогнозам: П~Ф, П ~Ф . На 
протилежній діагоналі s12 і s21 – це ті витрати, що є наслідком помилкових 
дій споживача внаслідок помилкових прогнозів. Для зручності подальшого 
аналізу матриці втрат в (3.24) додатково вводяться позначення С і L, що 
відображають витрати на заходи захисту та прямі втрати (табл. 3.7). 

 
Таблиця 3.7. 

Характеристика елементів матриці втрат (sij) 
 

Елемент матриці 

втрат 

Характеристика елемента 

s11=С Витрати споживача на заходи захисту у зв’язку з текстом прогнозу 

П – несприятливе явище очікувалося і дійсно спостерігалося. 

Заходи захисту в таких ситуаціях є виправданими. 

s22=0 
Якщо споживач орієнтувався на сприятливі умови погоди П  і вони 

дійсно спостерігалися Ф . Планові виробничі операції 

виконуються нормально без метеорологічних перешкод чи інших 

витрат, пов’язаних з метеорологічними чинниками. 

s12=L Прямі втрати (збитки), що спричинені тим, що споживач 

орієнтуючись на прогноз, очікував сприятливу погоду П і 

нормальний перебіг робіт, проте спостерігалися несприятливі 

умови погоди, непередбачені прогнозом.   

s21=С Даремно витрачені кошти на заходи захисту, що були непотрібні – 

витрати, спричинені помилками-страховками. Згідно прогнозу 

несприятливе явище очікувалося П, проте фактично не 

спостерігалося.   

 
Теоретично вважається, що завчасний правильний прогноз та 

вживання заходів захисту є досить ефективними і повністю виключають 
прямі втрати S=s12 з метеорологічних причин в ситуації d(П)~Ф. Такі 
заходи називаються кардинальними. Проте, в реальних умовах, як 
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правило, заходи захисту не є кардинальними, тобто прямим втратам 
вдається запобігти лише частково.  

Важливою особливістю альтернативної матриці втрат є те, що вона 
містить економіко-метеорологічну характеристику споживача у вигляді 
відношення: 

 

LS

C
A                        (3.25) 

 

де С – витрати на заходи захисту, кардинально достатні для того, 
щоб повністю запобігти максимально можливим втратам (збиткам) LS..  

 
 

3.3. Оптимізація використання метеорологічних прогнозів 
 
Метеорологічне середовище (погода і клімат з усіма їх частковими і 

комплексними проявами) всебічно впливають на суспільство, але 
особливістю цього впливу є те, що йому характерна двоякість. З одного 
боку, сприятливі погодні і кліматичні умови позитивно впливають на 
господарство. В умовах сприятливої погоди реалізується значна частка 
виробничого потенціалу (енергетика, транспорт, будівництво). З іншого 
боку − з впливом того ж метеорологічного середовища можуть бути 
пов’язані значні збитки.  

З метою оцінки впливу метеорологічних чинників на економіку 
здійснюються постійні обрахунки збитків, що завдані ними в різних галузях 
господарства.  

 

Менеджмент збитків − центральна функція організаційної системи, 
що забезпечує збереження режиму діяльності і реалізацію досягнення 
мети. 

 
Менеджмент збитків передбачає врахування впливу на споживача 

складного ринкового механізму і зовнішнього середовища (що включає, 
гідрометеорологічні чинники).  

 

Менеджмент збитків передбачає постійний вибір: 
1. Оперативних рішень (на кілька годин, діб) – щоденних рішень в 
поточній господарській практиці.  
2. Стратегічних – орієнтованих на тривалий період (на місяці, роки). 
Це рішення та стратегії, що обираються та встановлюються на 
основі цілого ряду факторів, про які споживачеві щось відомо. 
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Керівник намагається перевести багатофакторну задачу в 
однофакторну, тобто − спростити її. Обирається найважливіша складова 
прийняття рішення. Однією з таких складових, як правило, є погодно-
кліматичний фактор.  

Всі споживачі обирають оперативне погодно-господарське рішення 
залежно від прогнозованої погоди і специфіки запланованої виробничої 
операції. В підсистемі «прогноз–споживач» виступають з одного боку 
особи, що приймають рішення, і їх дії d, з іншого − очікувана погода 
(П→Ф). 

Маючи в своєму розпорядженні вже відомі фактичні відомості про 
погоду споживач використовує ймовірність р(Фі) її окремих фаз. 
Ймовірнісний опис фаз погоди є необхідною умовою наукового 
обґрунтування вибору оптимального рішення. Рішення, що приймаються 
споживачем, мають виключно індивідуальний характер, що зумовлено 
специфікою господарської діяльності. Це означає, що за наявності 
однакової прогностичної інформації кожен споживач прийматиме своє 
погодно-господарське рішення.  

 

Оптимальне рішення – це таке управлінське рішення, що 
забезпечує максимізацію рівня корисності використання 
метеорологічної інформації, за мінімального рівня витрат на її 
отримання. 

 
В господарській практиці в якості показника вибору рішень 

використовується поняття середніх витрат.  
 

Середні витрати – це витрати на одиницю виробленої продукції. 

 

Q

QTC
QAC

)(
)(                         (3.26) 

 

де TC (Q) – загальні витрати на весь обсяг продукції, Q – кількість 
випущеної продукції. 

Завдання вибору погодно-господарського рішення зводиться до 
того, щоб обрати таке рішення, що мінімізує  середні витрати.  

Уявимо, що при альтернативному прогнозі простір (набір 
предикторів) розбивається на дві області А і Ā. Якщо предиктор потрапляє 
в область А, то формується текст прогнозу П: очікується явище Ф; якщо 

предиктор потрапляє в область Ā, то прогнозується Ф . В такому випадку 
середні втрати (функція ризику) може бути записана в наступному 
вигляді: 
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102010 )]/()/([ LpПdФПpСрФПpLpR
A

            (3.27) 

 

де р10 і р20 − кліматичні повторюваності (ймовірності) наявності чи 
відсутності небезпечного явища Ф  і Ф − відповідно; р(П/Ф) − ймовірність 
тексту П при реалізації явища Ф; )/( ФПp − ймовірність тексту П при 

реалізації сприятливих умов погоди Ф ; L − прямі втрати за повної 
відсутності заходів захисту; С − витрати на попереджуючі заходи.   

Величина R має бути мінімальною, якщо задовольняється умова 
області А: 

 

)/()/( 2010 ФПрСрФПpLp                               (3.28) 
 

Вибір області А, що відповідає мінімуму середніх втрат, приводить 
до першого баєсівського правила: 

 

L

С

ПФр

ПФp


)/(

)/(
                           (3.29) 

 

що означає: споживачеві варто орієнтуватися на несприятливу погоду Ф.  

В іншому випадку, коли виконується друге байєсівське правило: 
 

L

С

ПФр

ПФp


)/(

)/(
                             (3.30) 

 

споживачеві необхідно орієнтуватися на фазу Ф . 
Всі оперативні рішення реалізовуються в рамках єдиної стратегії, що 

передбачає мінімізацію втрат чи максимізацію прибутку від використання 
обраної інформації. 

Сукупність рішень споживача вибудовується в певну систему його 
дій згідно тієї метеорологічної інформації, на яку він орієнтується. Таким 
чином, встановлюється, обирається погодно-господарська стратегія. 

 

Оптимальна стратегія – це стратегія, що забезпечує 
найвигідніший інформаційний ресурс, а потім – і результат дій, 
операцій. 

 
Якщо рішення − це одноразова поведінка, то стратегія − це певне 

принципове відношення, зокрема, до прогнозів, розраховане на тривалий 
період.  

 

Оптимальна погодно-господарська стратегія − це наукова 
обґрунтована система вибору економічно вигідних дій, що 
проявляються в щоденних оптимальних рішеннях на основі обраної 
прогностичної інформації. 
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3.3.1. Критерії оптимальності 
 
Як вже зазначалося вище – керівник, приймаючи оперативне 

рішення чи визначаючи довготермінову стратегію намагається перевести 
багатофакторну задачу в однофакторну, тобто − спростити її і залежно 
від задачі, що вирішується, обирається кілька чинників (інколи – навіть 
один), що є визначальним для успіху. Якщо мова йде про погодно-
господарські рішення чи стратегії, то таким зовнішнім визначальним 
чинником є погода і клімат.  

Для того, щоб обрати оптимальну стратегію, споживач має обрати 
критерій порівняння, що дає можливість визначити якому погодно-
господарському рішенню чи якій стратегії варто надати перевагу. В якості 
критеріїв оптимальності (цільової функції) можуть виступати різноманітні 
технічні і економічні показники функціонування об’єкта. В ситуаціях 
прийняття погодно-господарських рішень споживачі використовують в 
основному такі критерії оптимальності, які можуть бути наслідком впливу 
на виробництво погоди і клімату. Наприклад, зниження витрат на 
виробництві при виконанні виробничих операцій, збільшення прямого 
прибутку, уникнення значних втрат, що перевищують певну межу, тощо.  

Середні втрати ( R ). Виходячи з матриці втрат sij=s (Фі, dj)  і матриці 
спільних ймовірностей реалізації прогнозів pij = p(Фі, Пj) середні втрати 
можуть визначатися: 

 

),(),(
1 1

jіj

n

i

m

j

і ПФpdФsR 
 

                         (3.31) 

 

Середній прибуток (G ). Виходячи з матриці виграшів gij=g(Фі, dj) і 

матриці спільних ймовірностей ||pij|| середній прибуток визначається 
наступним чином: 
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                           (3.32) 

 

Дисперсія витрат (D). В ряді галузей економіки важливою 
характеристикою успіху є стабільність функціонування виробництва, а у 
випадку значних відхилень вироблення продукції і пов’язаних з цим 
витрат від середніх умов вирішується завдання мінімізації цих відхилень. 

Оскільки критерій R  відображає середні господарські умови і не враховує 
мінливість втрат, то для вирішення цієї задачі використовується дисперсія 
втрат: 
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               (3.33) 
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Ймовірність значних втрат. Господарською специфікою певного 
виду споживачів є те, що їх виробництво не повинно допустити значних 
втрат, що можуть виникати як з причин господарського характеру, так і за 
рахунок метеорологічних умов. В якості критерію оптимальності 
використовується умова 

 

Y = p(s>sмакс) 
чи                                                                     (3.34) 

Y = p(L>Lмакс) 
 

де s=L −втрати, sмакс − максимальні втрати.  
Мінімізується повторюваність чи ймовірність втрат, що 

перевищують певний раніше заданий рівень sмакс = Lмакс. 
Коефіцієнт варіації (V). Якщо функція корисності інтерпретується як 

функція виграшу G, то для такого споживача при нестабільних умовах 
прибутку прийнятним буде критерій оптимальності у вигляді коефіцієнта 
варіації: 

 

G
V

g
                                (3.35) 

 

де g  − середнє квадратичне відхилення виграшів g, G − середній 

виграш при заданій стратегії.  
Коефіцієнт варіації відображає мінливість господарських, 

комерційних чи інших умов (це може бути мінливість врожайності, 
видобутку морепродуктів, тощо). Мінливість конкретної умови − наслідок 
багатьох причин (чинників), які і підлягають дослідженню. 

В господарчій практиці використання якого-небудь одного критерію, 
як правило, є недостатнім. При плануванні господарських заходів 
необхідно враховувати ряд чинників. Проте, рішення, прийняте з 
урахуванням одного, може протирічити рішенню, прийнятому з 
урахуванням іншого. Цим ускладнюється вибір оптимального рішення чи 
стратегії. Тому для вирішення такої задачі запропонований принцип 
справедливого компромісу, який полягає в тому, що всі критерії, прийняті 
для вирішення завдання вважаються однаково важливими.  

 
 

3.3.2. Врахування некардинальності заходів захисту 
 
При кардинальних заходах захисту (ε=0) споживач повністю уникає 

втрат (s12=L) у випадку, коли явище погоди чи несприятливі 
гідрометеорологічні умови (Ф) у відповідності з прогнозом (П) дійсно 
спостерігались. Проте, у більшості споживачів заходи захисту не є 
некардинальними. Заходи захисту від несприятливої погоди не є 
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ідеальними і всеохоплюючими, тому прямим втратам можна запобігти 
лише частково.  

 

Термін «часткові заходи захисту» означає, що споживач володіє 
лише некардинальними засобами захисту, а відповідно, не може 
повністю запобігти прямим втратам, якщо несприятливі погодні 
умови (Ф) спостерігалися. Це не означає, що споживач захищається 
частково, а – що його заходи захисту дозволяють лише частково 
уникати втрат.  

 
Витрати, яких зазнає споживач (s11=C) не забезпечують технологію 

захисту, достатню для повного запобігання втратам. Заходи захисту 
дозволяють лише частково зменшити втрати. Таким чином, максимально 
можливі втрати можна представляти як суму втрат, яких вдалося уникнути 
та втрат, яких уникнути не вдалося. 

Заходи захисту максимально ефективні якщо ε=0. У випадку, коли 
керівник не застосовував заходів захисту під час прояву явища, або повне 
ігнорування прогностичної інформації  призводить до небажаного 
результату – максимально можливих втрат (ε=1). Таким чином для 
коефіцієнту втрат, яких не вдалося уникнути, встановлюються граничні 
умови 0≤ε≤1. 

Функціонування виробництва здійснюється переважно за широкого 
діапазону значень ε, а саме 0˂ε˂1, отже втратам вдається запобігати 
частково – тобто: εL˃0.   

Значення ε залежить не лише від господарчої специфіки споживача 
(його технологічних і технічних можливостей протидіяти небезпечній 
погоді), але й від регіональних особливостей синоптичних процесів, з 
якими пов’язані несприятливі умови погоди.    

 
 

3.4. Визначення корисності  
використання метеорологічної інформації 

 

3.4.1. Чутливість споживача до погодних умов 
 
У випадку прояву несприятливих погодних явищ збитків можуть 

зазнавати підприємства різних галузей економіки, проте рівень збитків 
буде різним залежно від тривалості та інтенсивності НПУ та залежно від 
специфіки робіт, що здійснюються. Споживачі різною мірою залежать від 
погоди, а значить – мають різну «чутливість» до неї.  
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Чутливість споживача до метеорологічних умов – це ступінь 

його залежності від впливу погоди і клімату в економічній діяльності. 

 
Несприятливі та небезпечні умови погоди викликають збитки, розмір 

яких залежить від інтенсивності явища та ефективності заходів захисту, 
яких споживач вживає як у випадку успішних, так і у випадку помилкових 
прогнозів погоди.  

Одним з показників чутливості споживача є  , що відображає 

ступінь метеорологічної вразливості виробничого об’єкта в даній галузі 
економіки від усього набору несприятливих метеорологічних умов: 

 

*

*

N

LH                       (3.36) 

 

де 
*

HL  − прямі втрати та втрати, яких не вдалося уникнути за відомої 

успішності метеорологічних прогнозів; 
*N  − кількість випадків 

небезпечних явищ чи несприятливих умов погоди, що спричинили втрати 
*

HL .  

В якості показника ступеня впливу певного виду погодних умов на 
економіку може бути використана узагальнена чутливість всіх основних 
споживачів (об’єктів економіки) до певного метеорологічного чинника: 
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                        (3.37) 

 

де 


m

j

ija
1

 − збитки (втрати) в економіці у зв’язку з СГЯ чи НЯ за 

обраний період часу; 
 

n

i

m

j

ija
1 1

− сумарні збитки в економіці у зв’язку з СГЯ 

чи НЯ за той же проміжок часу.  
Чутливість споживача може бути встановлена на основі частини 

збитків, яких не вдається уникнути. Прямі втрати, яких зазнає споживач 
відповідно при успішних та помилкових прогнозах, визначаються за 
формулою: 

 






C

J
LALH                         (3.38) 
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де А − коефіцієнт пропорційності; J − інтенсивність небезпечного 
явища погоди чи інших несприятливих погодних умов;   − тривалість 

небезпечного явища чи несприятливих умов погоди; С − вартість витрат 
на попереджуючі заходи; L − максимально можливі втрати для даного 
споживача при реалізації небезпечного явища чи несприятливих умов 
погоди;   − завчасність попередження про можливість реалізації 

небезпечного явища погоди;   − коефіцієнт втрат, яких не вдалося 

уникнути. 

Згідно формули (3.38), втрати, яких не вдалося уникнути LLH   

відображають міру вразливості споживача, що пов’язана з небезпечною 
для погодою. Звідси, в якості ступеня чутливості додатково 
використовують коефіцієнт  : 

 






J

C

L

L

A

H1
                        (3.39) 

 

Даний коефіцієнт відображає здатність протистояти негоді і 
дозволяє отримати повнішу характеристику ранжування галузей 
економіки за ступенем врахування поточної погоди, прогнозів та 
організації захисту.  

Чутливість споживача до можливого впливу небезпечної погоди, як 
бачимо,  залежить  не  лише  від  економічної  характеристики  споживача 

L

C
, але й від завчасності прогнозу  , тривалості небезпечних умов погоди 

  та її інтенсивності J, що враховується споживачем при виборі заходів 

захисту і їх фінансового забезпечення. Для оцінки коефіцієнта втрат, яких 
не вдалося уникнути  , вже розглядався підхід, що ґрунтується на 

залученні успішності прогнозування наявності )(П  чи відсутності )(П  

явища )(Ф . Отриманий таким чином коефіцієнт   також приймає на себе 

функцію чутливості з позиції впливу на неї метеорологічного чинника.  
 
 

3.4.2. Показники впливу умов погоди 
 
Масштаби і характер впливу погодних умов вивчаються шляхом 

розгляду їх впливу на окремі господарські об’єкти. Найзагальнішим 
показником впливу погодних умов є матриця втрат. Як відомо, вона 
відображає наслідки дій споживача у зв’язку з очікуваними проявами 
погоди. Таким чином, показники впливу погодних умов повинні включати 
такі елементи матриці втрат, які б найповніше розкривали залежність 
споживача від метеорологічних умов.  
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Вплив погодних  умов на економічну діяльність встановлюється 
шляхом оцінки цілого ряду показників. В якості економічних показників 
використовуються чисельні міри у вигляді співвідношень різноманітних 
витрат, що містяться в матриці втрат. Крім того, вплив погоди на даного 
споживача встановлюється на основі співвідношення частки корисності 
до загальних втрат.  

Альтернативна матриця втрат дає змогу визначити наступні 
показники впливу погодних умов. 

1. Відношення витрат С до збитків LS, яких вдалося повністю 
запобігти при 0 : 

 

LS

C
A                                (3.40) 

 

Співвідношення (3.40) застосовується для конкретного випадку − 
споживач завчасно застосовує заходи захисту вартістю С  і повністю 
уникає збитків LS за умови успішних прогнозів погоди. Споживачі постійно 
намагаються знизити показник А (відношення витрат до збитків). 

2. Відношення витрат С на попереджуючі заходи до втрат, яких 
вдалося уникнути частково Lу  за умови ε > 0: 

 

)1( 


LS

C

L

C
B

y

            (3.41) 

 

Формула (3.41) є аналогом відношення витрат до збитків. 
Вдосконалення заходів захисту призводить до зменшення величини ε. 
Чим ефективнішими є заходи захисту (1−ε), тим більшим є значення 
втрат, яких вдалося уникнути при заданих витратах С.  

3. Відношення витрат на попереджувальні заходи С до загальних 
витрат: 

 

LLS

C
D


                          (3.42) 

 

З урахуванням частоти nij справджуваності прогнозів П, наведених в 
альтернативній матриці спряженості, показник D може бути записаний 
інакше: 

 

LnLSn

Cn
D

1112

11*


               (3.43) 

 

4. Відношення загальних витрат до прямих втрат:  
в конкретному випадку: 
 

LS

LC
E


                          (3.44) 
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в інтегральному варіанті 
 

LSn

LnCn
E

12

1101*


                (3.45) 

 

5. Співвідношення реальних втрат (яких не вдалося уникнути) до 
загальних витрат: 

в конкретному випадку: 
 

LSC

L
F





                        (3.46) 

 

для всього набору прогнозів: 
 

LSnCn

Ln
F

1201

11*





               (3.47) 

 
Завдання споживача полягає в тому, щоб мінімізувати негативний 

вплив погодних умов, що може бути підтверджено на основі чисельних 
оцінок показників впливу погодних умов (D, E, F). 

 
 

3.4.3. Адаптація споживача до очікуваних погодних умов 
 
Важливою властивістю будь-якого споживача, що впливає на його 

економічний успіх, є здатність адаптуватися до очікуваної погоди.  
 

Адаптація споживача − це складний процес пристосування до 
погоди, що прогнозується на різні періоди: годину, добу, кілька діб чи 
триваліші відрізки часу. 

 
Адаптація такого роду − це економічний механізм попередньої 

розробки заходів захисту та їх реалізації за настання несприятливої чи 
небезпечної погоди. Споживач може адаптуватися не лише до погодних, 
а й до кліматичних умов.  

 

Процес адаптації – це складна і тривала послідовність дій та 

операцій щодо створення оптимального регламенту рішень та 

ефективних заходів захисту (зниження величини  ). 
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Процес створення ефективної адаптації споживача визначається 
двома умовами: 

1) якістю (успішністю) прогностичної інформації; 
2) науково-обґрунтованим регламентом ефективних дій споживача. 
Адаптація здійснюється в режимі постійної довіри оперативним 

методичним прогнозам. При цьому зміст прогнозів, їх завчасність і 
тривалість (прогностичний період), встановлюються споживачем згідно 
договірних умов з урахуванням вимог його господарської практики.  

 

Вибір споживачем заходів захисту має здійснювати з 
урахуванням: 

 ступеня залежності від погоди (і відповідно – від потреби в 
прогнозах); 

 господарської специфіки об’єкту, для якого ці заходи 
застосовуються; 

 його виробничих і географічних масштабів; 

 часу, необхідного для реалізації заходів захисту; 

 організаційного, технічного і фінансового забезпечення; 

 ролі страхових операцій і можливості відшкодування збитків. 

 
Постійна залежність споживача від зовнішнього середовища 

викликає необхідність не просто заходів захисту, а таких заходів захисту, 
які з одного боку економічно прийнятні (не призводять до розорення), а з 
іншого − дозволяють максимально уникнути втрат. 

Адаптація передбачає науково-обґрунтовану організацію заходів 
захисту. Лише за умови постійного використання методично-
обґрунтованих і успішних метеорологічних прогнозів можливе 
оптимальне підлаштування до очікуваної погоди.  

Споживач здійснює періодичну корекцію організаційних і 
технологічних заходів захисту, а також – фінансових витрат на них. Це 
виражається в тому, що у випадку складних погодних умов споживач 
може призупинити деякі погодозалежні роботи з меншими витратами, 
змінити режим роботи, підвищити інтенсивність деяких видів робіт до 
початку небезпечної погоди, тощо. Все, що споживач застосовує з метою 
зниження втрат, очікуючи несприятливу погоду, і в періоди її прояву, є 
заходами захисту і підлягає вартісній оцінці. Остання обставина 
визначається організаційним рівнем господарської практики споживача, 
повністю перебуває в його компетенції і принципово відповідає на 
питання про здатність споживача адаптуватися до очікуваних умов 
погоди.  

При ФП  прямі втрати L  для споживача, як правило, невідворотні. 
В умовах відсутності часу для організації і проведення заходів захисту, а 
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тим більше при раптовому виникненні небезпечного явища, не вдається 
уникнути прямих втрат і дії спрямовані на їх уникнення є 
малоефективними. Тобто, за відсутності метеорологічних прогнозів чи у 
випадку недостатньої завчасності прогнозу НЯ можливість ефективної 
адаптації є виключеною.  

Споживач може здійснювати: 
1) оперативну адаптацію (щодобову чи на коротші періоди);  
2) довготривалу, розраховану на зниження витрат в майбутньому.  
Для вирішення цих завдань використовується узагальнена 

інформація − матриця втрат споживача і матриця спряженості прогнозів.  
 

Адаптація є результатом спільних дій споживача і постачальника 
метеорологічних прогнозів. Відсутність згоди між ними виключає 
ефективну адаптацію. 

 
Показники адаптації. Показники впливу погодних умов виступають 

одночасно і комплексними характеристиками самого процесу адаптації, 
тобто є її показниками.  

Характеристикою адаптації є показник: 
 

)1(
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G Y              (3.48) 

 

УL − втрати (збитки), яких вдалося уникнути; С − витрати на заходи 

захисту; G − показник адаптації  
Інтегральна величина G встановлюється з урахуванням матриці 

спряженості прогнозів  ijn . 
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                 (3.49) 

 

Формула (3.48) відображає результат дії лише споживача, в той час 
як формула (3.49) дозволяє чисельно виразити процес адаптації з 
урахуванням прогностичної інформації, що надходить.  

Область розподілу 
G містить граничну умову ( 0,1G ), що 

відображає рівність 
 

)()1( 11120111  nnLCnLn                  (3.50) 
 

В економічній діяльності споживача успішною варто вважати таке 
«підлаштування» під очікувану несприятливу погоду, при якому 
виконується нерівність: 



Шевченко О.Г., Сніжко С.І., Вітренко А.О. ЕКОНОМІЧНА МЕТЕОРОЛОГІЯ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

184 
 

 

)()1( 11120111  nnLCnLn               (3.51) 
 

Рівність (3.50) дозволяє встановити величину ε для заданого 

споживача (C/L) за граничної умови 1G . Можна записати: 
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Для конкретного споживача (C/L) граничний коефіцієнт втрат, яких 

не вдалося уникнути, 
  у випадку 1G  може набувати значень 

представлених у таблиці 3.8. 
 

Таблиця 3.8. 
Значення, яких може набувати граничний коефіцієнт втрат,  

яких не вдалося уникнути, 
  у випадку 1G  

 
C/L 0 0,05 0,1 0,2 0,4 0,6 

  
0,38 0,34 0,30 0,23 0,09 -0,05 

 
Таким чином, можна записати правило досягнення ефективної 

адаптації: оперативне значення   має бути меншим від граничного: 
 

                      (3.53) 
 

Значна частина споживачів володіють необхідною адаптивністю, 
тобто здатністю змінювати алгоритм управління і захисту, постійно 
підлаштовуючись до очікуваних умов погоди. 

Інформаційні показники адаптації. В якості наближеної 
характеристики адаптації може виступати наступний показник: 

 

)1(   q                         (3.54) 
 

де 1011 / nnq 
 − попередженість небезпечного  чи несприятливого 

явища погоди (умовна ймовірність другого роду − ймовірність П при 
реалізації Ф); (1−ε) − ефективність заходів захисту. Величина   − 

асиметрична міра з областю зміни [0;1]. Очевидно, що при ε=0 
 q − 
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адаптація залежить від успіху прогнозування. В свою чергу при 1q   

 1 , що відповідає специфіці заходів захисту споживача.  

Також може використовуватися показник аналогічний 
вищерозглянутому: 

 

)1)(1( 121   q                          (3.55) 
 

де 


12q  − відносна похибка пропуску явища, а )1( 12

 q − частка 

успішних прогнозів наявності явища.  
Гранична умова (3.55) містить також обидва цих компоненти 

досягнення результативної протидії НЯ і НПУ.  
Показники технології адаптації. Як відомо показник впливу 

погодних умов )1(/  LCB характеризує можливість уникнення втрат 

)1( L , з використанням заходів захисту вартістю С. Величина В 

змінюється в межах від 0 до 1. Чим меншим є В, тим очевидніше, що 
заходи захисту були витрачені ефективно. Надамо величині В дещо 
іншого змісту, записавши її наступним чином: 
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C
                (3.56) 

 

В даному випадку показник 
1  характеризує успішність реалізації 

коштів, витрачених на заходи захисту. Вартість заходів захисту є 
важливим показником організації захисних дій в процесі адаптації.  

Другою особливістю заходів захисту є сама технологія захисту, 
ефективність якої визначається величиною (1−ε). Виходячи з цього 
встановлюються дві наступні величини: 

недостатність технології заходів захисту 
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успішність технології заходів захисту  
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Загальна успішність заходів захисту в процесі адаптації дається на 
основі формул (3.56) та (3.58). 
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За різних значень ε комплексний показник β знаходиться в межах від 
1,95 до -∞ (за умови ε=1,0). Коли ε=1,0 припускається повна 
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безгосподарність в діях споживача, що отримує прогностичну 
інформацію. Інакше кажучи,  β=-∞ − це вираження втрати фізичного змісту 
економічної успішності реалізації прогнозів.  

Аналіз результатів розрахунків залежності загальної успішності 
заходів захисту від величин С і ε, дозволяє встановити умовну межу 
загальної успішності реалізації прогнозів, нижче якої їх застосування 
втрачає економічну корисність. В якості умовної межі візьмемо βум=1,0.  

 
 

Література до розділу 3 
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обслуговування галузей національної економіки. Ч.1 Метеорологічне 
забезпечення та обслуговування. – К.: Державна гідрометеорологічна служба. – 
2006. – 37 с. 
2. Хандожко Л.А. Экономическая метеорология / Л.А. Хандожко. − СПб.: 
Гидрометеоиздат. 2005. − 490 с. 
3. Gunasekera D. Economic issues relating to meteorological services provision / 
D. Gunasekera. – Australia: Bureau of Meteorology research centre, 2004. 
4. Katz R.W. Economic Value of Weather and Climate Forecasts / R.W. Katz, 
A.H. Murphy.  – Cambridge: University Press, 1997. 
5. Rogers D.P. Deriving societal and economic benefits from meteorological and 
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Питання для самоперевірки до розділу 3 
 

1. Чим визначається якість спеціалізованого прогнозу погоди? 
2. Яка мета здійснення оцінки успішності метеорологічних прогнозів? 
3. Що таке система оцінки успішності прогнозів? 
4. Яку кількість прогнозів слід використати для здійснення оцінки 
успішності, щоб результати були задовільними? 
5. Пояснити, що таке помилки-пропуски при прогнозуванні погоди? 
6. Пояснити, що таке помилки-страховки при прогнозуванні погоди? 
7. Що таке  успішність прогнозування погоди? 
8. Записати та пояснити формулу за якою можна визначити загальну 
справджуваність прогнозу погоди? 
9. За допомогою яких критеріїв можна оцінити успішність багатофазових 
прогнозів? 
10. Пояснити методи «мінімаксу» та «максіміну» та їх роль при виборі 
оптимальних рішень в умовах повної інформаційної невизначеності. 
11. Пояснити чим можливі втрати відрізняються від реальних втрат. 
12. Якими чинниками визначається величина реальних втрат? 
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13. Що таке корисність? 
14. Записати функцію прибутку та пояснити її. 
15. Охарактеризувати елементи матриці втрат. 
16. Що таке оптимальне рішення? 
17. Що таке середні витрати? 
18. Назвати та охарактеризувати критерії оптимальності. 
19. Що таке часткові заходи захисту? 
20. Яким чином можна визначити ступінь метеорологічної вразливості 
виробничого об’єкта в певній галузі економіки від усього набору НПУ? 
21. Назвати та охарактеризувати показники для оцінки впливу погодних  
умов на економічну діяльність.  
22. Пояснити що таке процес адаптації споживача до очікуваних погодних 
умов. 
23. Які чинники споживач має враховувати при виборі заходів захисту? 
24. Які види адаптації до погодних умов може здійснювати споживач? 
25. Назвати та охарактеризувати показники технології адаптації. 
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РОЗДІЛ 4 
 

ЗАЛУЧЕННЯ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ ДО 
ГОСПОДАРСЬКОГО ОБІГУ 

 
 

4.1 Сутність та механізми організації процесу  
комерційного поширення метеорологічного продукту 

 
Загальновідомим та загальновизнаним є той факт, що в умовах 

постіндустріального розвитку, глобальних кліматичних та економічних 
змін метеорологічна інформація та безпосередньо метеорологічні 
послуги є потужним генератором нарощування економічного потенціалу 
національної економіки. В свою чергу, комерціалізація результатів 
метеорологічних досліджень та спостережень забезпечує зростання 
конкурентоспроможності окремих галузей та національної економіки в 
цілому в глобальному економічному просторі. Протягом останніх 
десятиріч уряди багатьох країн витрачали значні обсяги фінансових 
ресурсів для розбудови національних систем метеорологічних 
спостережень з метою підвищення рівня безпеки та добробуту громадян, 
проте це призводило до значного навантаження на національні бюджети. 
Тому все активніше до процесу збору та поширення метеорологічної 
інформації залучається приватний сектор економіки, включаючи 
промислові групи, окремі підприємства та кінцевих індивідуальних 
споживачів. Характерною ознакою функціонування сучасних розвинених 
економік стає дієвий ринок метеорологічного продукту, через який 
високоінтелектуальний інформаційний продукт, як результат поєднання 
розумової праці людини та функціонування високотехнологічних засобів 
виробництва, вводиться у господарський обіг.  

Перші спроби комерціалізувати результати метеорологічних 
спостережень виникали одночасно з розширенням інструментального 
набору для збору МІ і зростаючих потреб завчасного передбачення 
погодних умов в XIX столітті. Найкращі перспективи для комерціалізації 
метеорологічної інформації відкривалися в сільському господарстві, 
рибальстві та судноплавстві. В цих галузях якісні передбачення погоди 
могли спричинити суттєву різницю продуктивності та забезпечити 
безпечне функціонування цих підприємств. Метеорологія була важливою 
і для інших галузей, наприклад таких як телеграфний зв’язок: 
телеграфним компаніям потрібні були клієнти для надання послуг і 
передача прогнозів погодних умов сприяла організації безперервного 
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зв’язку, а метеорологи завдяки цьому отримували  зниження тарифів для 
своїх телеграм. 

Сьогодні, використання метеорологічної інформації в умовах 
розвиненої ринкової економіки постіндустріального етапу розвитку 
людського суспільства здійснюється на засадах її комерціалізації – 
сутність та механізм якої робить можливим безпосередній рух 
метеорологічної інформації та метеорологічних послуг з метою 
отримання прибутку, конкурентних переваг та/або уникнення збитків 
(рис. 4.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.1. Кругообіг метеорологічної інформації  
на засадах її комерціалізації  

 
Загальновідомо, що метеорологічні послуги можна поділити на 

кілька груп: 

 надання інформації про кліматичні умови; 

 надання інформації про поточний стан атмосфери та земної 
поверхні; 

 надання прогнозів майбутніх погодних умов та проекцій клімату, 
у тому числі попередження про небезпечні погодні явища, загальні 
прогнози для окремої громади чи суспільства в цілому, прогнози для ряду 
спеціалізованих користувачів, тощо; 

 надання консультацій щодо результатів метеорологічних 
наукових досліджень та застосування їх результатів у суспільстві; 

 проведення досліджень з конкретних наукових проблем 
атмосфери, океану або водних об’єктів суходолу. 

На додачу до їх категоризації відповідно до типу наданої інформації, 
МП також часто розподіляються на послуги для широкого кола споживачів 
та спеціалізовані метеорологічні послуги. Крім того, загальновизнаним є 
той факт, що МП виступає у якості специфічного товару, що залучається 
до господарського обігу як на національному, так і на глобальному ринках. 
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На думку сучасних дослідників, конкурентоспроможність такого 
специфічного товару прямо пропорційно залежить від його якості. До 
основних детермінант, що визначають якість метеорологічної інформації 
та метеорологічної послуги в умовах глобалізації та постіндустріального 
розвитку людського суспільства можливо віднести: 

1. Надійність – здатність виробника забезпечити надання продукту 
в запланований час, в запланованому місці та незалежно від 
несприятливих обставин, що були зумовлені внутрішніми чинниками 
та/або факторами зовнішнього середовища. 

2. Зворотність реакції – здатність забезпечити оперативне 
реагування на погіршення якості продукту під час його надання або на 
трансформацію структури (інтенсивності) потреби споживача. 

3. Кастомізація – готовність та здатність виробника 
підлаштовувати технологію та/або результат надання продукту з метою 
максимізації рівня задоволення потреби споживача. 

4. Достовірність – ступінь довіри до технології надання продукту з 
боку споживача. До цього фактору можна також віднести репутацію та 
довіру до виробника продукту. 

5. Компетентність – здатність виробника забезпечити необхідний 
для технології рівень освіти, знань, професійних навичок, інформаційного 
забезпечення найманих працівників. 

6. Доступність – здатність забезпечити фізичну та просторову 
доступність, швидкий контакт споживача з продуктом. 

7. Якість персоналу – здатність обслуговуючого персоналу 
забезпечити високий рівень люб’язності, ввічливості з боку найманих 
працівників виробника в процесі надання продукту. 

8. Безпечність – здатність забезпечити фізичну та фінансову 
безпеку споживача, високий рівень конфіденційності. 

9. Комунікативність – здатність виробника забезпечити швидку та 
адекватну комунікацію та інформування споживачів, подолання мовних 
бар’єрів споживача і виробника. 

10. Матеріальна забезпеченість – здатність виробника 
забезпечити необхідний для технології створення продукту стан будівель, 
обладнання, персоналу. 

11. Споживча орієнтованість – здатність виробника забезпечити 
високий рівень розуміння потреб споживача, індивідуальну увагу до 
споживача, розподіл споживачів за еластичністю попиту, тощо. 

Зважаючи на суб’єктивність сприйняття якості з боку споживача та 
товаровиробника метеорологічної інформації, особливою проблемою є 
кількісний вимір якості та його можливе аналітичне або графічне 
моделювання. Враховуючи вищевикладені результати, визначаємо, що 
якість метеорологічного продукту – це суб’єктивна категорія виміру 
відповідності процесу та результату потребам споживача. Ступінь 
задоволення потреб споживача є основним  мірилом його якості. На 
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основі даного твердження можна сформувати модель певного 
континууму який складається з трьох частин (рис. 4.2.).  

 

 
 
Рис. 4.2. Графічна модель континууму визначення якості  

метеорологічної інформації та послуги в постіндустріальному суспільстві 
 

Незадовільна якість – початок цього континууму. Висока якість – 
кінець. Задовільна якість знаходиться впродовж усього континууму. 
Множинність точок континууму являють собою різні градації якості. 
Використовуючи цю модель ми можемо запропонувати особливий підхід 
до кількісного визначення якості послуги в умовах постіндустріальної 
економіки.    

Аналітично, ми можемо визначити якість метеорологічного  продукту 
по цій моделі згідно формули 4.1. 

 

РСЕ + APQ +AOQ =PQ          (4.1) 
 

де: 
РСЕ – попередні споживчі очікування (previous consumer 

expectations – англ.); 
APQ – фактична якість процесу надання послуги (actual service 

delivery process quality – англ.); 
AOQ – фактична якість результату надання послуги (actual result 

quality – англ.); 
PQ – отримана якість послуги (present quality – англ.). 
Дана модель припускає, що попередні споживчі очікування 

порівнюються з фактичною якістю метеорологічної інформації, процесу 
надання та результату надання метеорологічної послуги. В результаті 
цього формується кінцевий результуючий показник якості наданої та 
спожитої послуги. Детальніше визначимо ці категорії: 

1. Попередні споживчі очікування – ідеальний образ в уяві 
споживача метеорологічної продукції щодо його майбутніх результатів від 
споживання продукту. На його формування впливають наступні фактори: 
сутність, структура та інтенсивність потреби; інформація та знання, що 
отримані в результаті минулого споживання; інформація та знання, що 
отримані в результаті спілкування з іншими споживачами; ринкова 
інформація; ціна. Виходячи зі структури детермінант попередніх 
споживчих очікувань, відзначимо, що виробник метеорологічного 
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продукту має можливість значного безпосереднього впливу на очікування 
споживача. 

2. Фактична якість – реальний рівень якості обслуговування, який 
формується в режимі реального часу. Визначається та контролюється 
виробником метеорологічного продукту. Незважаючи на можливість 
встановлення стандартів обслуговування, її якість все ж таки 
визначається  споживачем, а не виробником. Таким чином, дуже важливо 
правильно визначити потреби споживача, а технологію надання 
метеорологічного продукту та його результат максимально наблизити до 
визначених потреб. 

3. Отримана якість – характеризує та визначається рівнем 
задоволення споживача метеорологічного продукту процесом його 
надання та результатом.  

Охарактеризувавши ці категорії, визначимо можливі результати 
кількісного виміру якості в результаті використання даної моделі: 

1) задовільна якість послуги – РСЕ= PQ; 
2) висока якість послуги – РСЕ < PQ; 
3) незадовільна якість послуги – РСЕ > PQ. 
Виробник у процесі надання метеорологічного продукту має 

забезпечити виконання умови (2) або мінімум умови (1). Досягнення цих 
умов можливе лише через розуміння споживчих очікувань індивіда, а не 
через простий математичний аналіз даного континууму. Більш того, в 
постіндустріальному суспільстві, конкурентні переваги досягаються через 
визначення та встановлення максимального граничного рівня 
задоволення споживача, порівняно з конкурентами. Це потребує повного 
розуміння структури, природи, інтенсивності, платоспроможності потреб 
споживача та детермінант якості метеорологічного продукту. 

Процеси купівлі-продажу метеорологічної інформації та 
метеорологічної послуги оформлюються відповідним господарським 
договором, який виступає у якості дієвого та ефективного інструменту 
узгодження економічних інтересів суб’єктів ринкових відносин (див. п.2.1. 
Основні положення спеціалізованого метеорологічного забезпечення 
та додаток Б). Таким чином відбувається процес інституціонального 
оформлення у відповідних угодах відносин комерціалізації 
метеорологічної інформації та послуг. 

Економічна сутність реалізації товарно-грошових взаємовідносин 
пов’язаних з отриманням доходу від використання метеорологічного 
продукту, форма якого визначається троїстим характером цього продукту: 

1) метеорологічна інформація; 
2) метеорологічна послуга; 
3) погодний дериватив. 
Метеорологічна інформація є найуспішнішим прикладом 

комерціалізації метеорологічного продукту. Ця інформація найчастіше 
сприймається як безкоштовне суспільне благо, на яке не впливають 
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соціальні, політичні чи економічні інтереси зацікавлених осіб. Дані для 
ринку метеорологічних послуг переважно збираються організаціями, які 
фінансуються з національних бюджетів країн, наприклад НМГС. Для 
метеорологічних організацій своєчасна і точна інформація забезпечує 
узгоджений і співмірний набір індексів для ринку МІ. Також метеорологічна 
інформація має відповідати вимогам покупців, які все частіше 
перевіряють якість таких даних. Враховуючи зростання ролі галузей, 
залежних від погоди та клімату, для національних та світових економік, 
перетворення сил природи на виробничий ресурс (наприклад, інформація 
про швидкість вітру використовується з метою отримання електроенергії) 
активно формуються специфічні набори метеорологічної інформації з 
метою її комерційної передачі із суспільної у приватну власність. 
Метеорологічна інформація оцінюється по-різному. В основному, 
зростання її комерційної привабливості зумовлено тим, що господарюючі 
суб’єкти на її основі приймають виважені економічні та фінансові рішення, 
а на перше місце в процесі ціноутворення на метеорологічну інформацію 
виходять категорії їх економічної ефективності та вартості. 

Метеорологічні послуги набули значної комерційної привабливості 
з того часу, як вони стали достатньо якісними для залучення зацікавлених 
осіб. МП використовуються в багатьох видах підприємницької діяльності 
з метою отримання додаткової економічної вигоди. Прогноз погоди є 
комерційно доступний за розумних витрат для організацій, щоб допомогти 
їм у плануванні і прийнятті економічних рішень, проте виробник 
метеорологічних послуг не надає фінансової компенсації за збитки через 
погодні явища, незалежно від того, наскільки добре або погано вони були 
спрогнозовані. Споживачами метеорологічних послуг є ціла низка 
державних та приватних установ, окремих індивідів. Крім того, багато 
метеорологічних організацій одночасно є як виробниками, так і 
споживачами таких послуг.  

Погодні деривативи (weather derivatives – англ.) є фінансовими 
інструментами, що можуть застосовуватися в рамках стратегії управління 
ризиками з метою зниження ризиків, пов’язаних з несприятливими або 
неочікуваними погодними умовами і являють собою контракти, базовими 
активами яких виступають параметри погоди. Контракти на погоду 
(точніше – на відхилення значень певних метеорологічних параметрів від 
заданих) дають можливість стабілізувати доходи/уникнути збитків 
погодозалежними компаніями, наприклад, від холодного літа, коли низька 
температура негативно вплинула на врожай; теплої зими, що викликала 
зменшення використання енергоресурсів, товщини снігового покриву 
тощо. Вони функціонують аналогічно з ф’ючерсами на нафту або 
пшеницю.  

Погодні деривативи виникли в США в середині 1990-х років в 

енергетичній промисловості. Вони підготували підґрунтя для створення 

ринку погодних деривативів, коли страхові компанії не хотіли страхувати 
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організації від неекстремальних погодних ризиків. Отже, новий погодний 

продукт став деривативом (а не страхуванням), оскільки енергетичні 

компанії могли б легше прийняти фінансові продукти, ніж більш жорстко 

регульовані та ліцензовані страхові продукти. Погодні деривативи 

виплачувалися, як тільки параметр погоди що був визначений у контракті 

змінився, незалежно від того, чи відбулися збитки. Базовим активом 

погодних деривативів для зимових місяців у США та європейських містах 

є значення індексу градусоднів опалювального сезону (HDD), а для літніх 

місяців – значення індексу градусоднів сезону кондиціонування (CDD), 

тобто днів, протягом яких електроенергія використовується для 

зменшення температури повітря. Ринок погодних деривативів 

знаходиться в постійному розвитку – в лютому 2006 р. на Чиказькій 

товарній біржі пройшли перші торги нових погодних ф’ючерсів на товщину 

снігового покриву. У такому фінансовому інструменті можуть бути 

зацікавлені муніципальні служби і роздрібні торговці, на прибуток яких в 

зимовий період впливає кількість снігу. 

У сучасній зарубіжній практиці ведення бізнесу велика кількість 

компаній використовує погодні деривативи для управління ризиками, 

зумовленими різкими змінами погоди і ситуаціями, зокрема, паливно-

енергетичний комплекс, сільське господарство, будівництво, транспорт, 

туризм, виробництво напоїв. Найбільш цікавим прикладом застосування 

контракту погодних деривативів поза енергетичним сектором була 

канадська фірма «Bombardier», що виробляє і продає снігові скутери. Ця 

фірма у 1998 р. запропонувала таку угоду: при купівлі однієї із 36 моделей 

скутерів (ціною від 4 тис. дол. США до 10 тис. дол. США) автоматичне 

повернення 1 тис. дол. США, якщо кількість снігу не перевищить 50% від 

норми для місця проживання покупця. Компанія мала можливість 

запропонувати своїм клієнтам таку угоду завдяки укладенню опціонного 

контракту з енергетичною компанією «Enron» (Іващук Н.Л., 2008). 

Варто відмітити, що кілька років тому обсяг ринку погодних 

деривативів в США оцінювався приблизно в 7,5–9 млрд дол. – в той час 

як обсяг традиційних метеорологічних послуг становив лише 0,5 млрд 

дол. (Войтенко О., 2016). Крім того – контракти на погоду мають 

географічну локалізацію. 

До основних форм комерціалізації метеорологічної інформації та 

послуг в ринковій економіці слід віднести: 

1) використання метеорологічних продуктів у якості факторів 

виробництва та отримання прибутку від продажу готової продукції, що 

була створена з їх допомогою; 

2) продаж повного спектру власних метеорологічних продуктів 

або їх частини на договірній основі – продавець позбавляється права 

власності на метеорологічні продукти назавжди та отримує за них 
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одноразову плату або передаючи право власності на них на безоплатній 

основі; 

3) ліцензування використання метеорологічного продукту – за 

таким договором продавець надає право іншим особам здійснення 

певних дій за допомогою метеорологічного продукту на певній території 

протягом певного періоду часу. 

Господарська практика засвідчує, що до основних суб’єктів відносин 

щодо комерціалізації метеорологічного продукту в умовах сучасних 

постіндустальних глобалізаційних перетворень можна віднести: 

1) метеорологічні організації, що створюють метеорологічний 

продукт; 

2) органи державного управління та регулювання метеорологічною 

галуззю; 

3) фінансові інституції, що інвестували кошти у створення, 

поширення та використання метеорологічних продуктів, спекулюють на 

ринках погодних деривативів; 

4) споживачів метеорологічних продуктів – це юридичні особи, 

представники метеозалежних галузей економіки, засоби масової 

інформації тощо; 

5) окремих індивідів – це кінцеві споживачі метеорологічної 

інформації та послуг. 

Відносини, що виникають між цими суб’єктами набувають 

інституційного оформлення на різних сегментах ринку метеорологічних 

продуктів, які були описані раніше в п. 1.3. Загальна характеристика 

ринку метеорологічних послуг. 

Враховуючи все вищезазначене, слід констатувати той факт, що 

комерціалізація метеорологічного продукту є дуже важливим механізмом 

отримання додаткового прибутку в національних економіках в умовах 

глобалізації господарської та наукової діяльності. Різноманітність 

способів комерціалізації такого особливого товару залежить від 

специфіки галузей економіки, де він має використовуватися, та 

національних особливостей організації ринкового обігу товарів та послуг. 

Необхідно також відзначити особливий вплив комерціалізації результатів 

наукових досліджень метеорології, як науки, що передбачає реалізацію 

нових знань у якості суспільного чи приватного блага. Відзначаючи 

невеликий історичний період, протягом якого метеорологічний продукт 

почав комерціалізуватися зауважимо, що ці механізми є недостатньо 

дослідженими, а кліматичні зміни та науково-технічний прогрес роблять 

ці механізми такими, що постійно трансформуються та вдосконалюються, 

а це є підставою для подальшого їх переформатування та обґрунтування 

альтернативних напрямів у майбутньому.   
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4.2. Маркетинг метеорологічних послуг  
та його особливості 

 
В умовах обмеженого фінансування метеорологічної діяльності в 

Державній службі України з надзвичайних ситуацій спеціалізоване 
метеорологічне забезпечення відіграє важливу роль, адже, дає змогу 
отримувати додаткові кошти, що використовуються для підтримання її 
функціонування. Для привернення уваги споживачів та розширення 
попиту на метеорологічну продукцію особлива роль відводиться теорії 
маркетингу та фахівцям, що вміють користуватися нею на практиці. На 
сьогоднішній день розвиток спеціалізованого метеорологічного 
забезпечення без залучення хоча б найпростіших маркетингових 
досліджень є дуже обмеженим або й зовсім неможливим.  

Головною метою маркетингу метеорологічної інформації та 
послуг є розширення кола споживачів та обсягів продажу на основі 
комплексного дослідження реальних ринкових процесів, тенденцій попиту 
та пропозицій, розробки нових форм та способів надання метеорологічної 
інформації та послуг у відповідності до сучасних вимог для досягнення 
фінансової стабільності  та стійкого розвитку на перспективу. 

Залежно від розмірів, стратегічних завдань та конкретних задач 
організації,  наявних ресурсів та умов діяльності, практичного досвіду 
попередньої діяльності з метеорологічного забезпечення споживачів та 
інших чинників маркетингові дослідження, та й маркетингова діяльність в 
організації загалом, може бути організована за різними схемами 
(рис. 4.3.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.3. Схема організації маркетингової  
діяльності метеорологічної організації 
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Закономірно, що будь-який спосіб організації маркетингових 
досліджень вимагає додаткових фінансових витрат, пов’язаних з 
необхідністю навчання частини кадрового складу, технічного оснащення, 
тощо. Проте, зазвичай, витрати на маркетинг на менші, а ніж втрати у 
випадку відмови від нього. 

Основні джерела маркетингової інформації відображені на рис. 4.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4.4. Основні джерела інформації  

для маркетингових досліджень в метеорології 
 

В розвитку системи маркетингу метеорологічної організації  
виділяють три етапи. 

Перший етап – це підготовка та прийняття рішення про створення 
системи маркетингу в організації. З цією метою реалізовуються наступні 
заходи: аналіз основних фінансових показників діяльності підприємства 
чи організації за минулі 3–5 років; аналіз попередньої діяльності 
організації з метеорологічного забезпечення споживачів; прогностична 
оцінка потенційного об’єму продажів та прогноз можливостей розвитку 
ринку метеорологічної інформації та послуг в перспективі. На основі 
отриманої інформації готується організаційний проект системи 

Маркетингові дослідження передбачають використання двох 

видів джерел інформації 

внутрішніх 

(накази та розпорядження 

керівництва, посадові інструкції 

та положення про відділи, 

довгострокові та 

короткострокові плани, 

бухгалтерський баланс, звіт про 

фінансові результати, 

аудиторські довідки та 

висновки, листування з 

організаціями з приводу питань 

збитків від несприятливих 

метеорологічних умов, а також 

інша нормативна та облікова 

інформація) 

зовнішніх 

(засоби масової інформації; 

підсумкові документи науково-

практичних конференцій, 

бюлетені тендерних комісій, 

прас-листи промислових і 

торгових фірм, рекламні 

видання, стратегічні збірники, 

звіти за результатами виставок, 

ярмарок; прес-конференції, 

брифінги; інформаційні 

комп’ютерні мережі; підсумки 

анкетування споживачів тощо) 
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маркетингу та його техніко-економічне обґрунтування за етапами 
розвитку. 

Другий етап – це розробка способів та методів системи маркетингу, 
створення інформаційної бази та комп’ютеризація системи маркетингу з 
метою стратегічного та оперативного планування і фінансування; 
розробки основного плану маркетингу; проведення маркетингових 
досліджень за різними напрямами; аналізу фінансового стану організації; 
оцінки рівня якості та конкурентоспроможності метеорологічної 
інформації та послуг; формування цінової політики організації та 
визначення базових цін на метеорологічну продукцію; формування 
політики збуту метеорологічної продукції; створення та удосконалення 
спеціалізованої реклами; організація інформаційного сервісу; створення 
сприятливого іміджу організації; оцінки результатів та ефективності 
маркетингу. 

Третій етап – це впровадження маркетингу в практичну діяльність 
організації. На цьому етапі служба маркетингу здійснює практичний вплив 
на прийняття адміністративно-фінансових рішень, на перспективний 
розвиток організації та інші процеси, використовуючи наявні в її 
розпорядженні методики прогнозування, стратегічного планування, 
аналізу ризиків, потенціалу, тощо. 

Технологія проведення маркетингових досліджень передбачає 
наявність двох взаємопов’язаних частин. По-перше, дослідження 
зовнішнього середовища, яке, зазвичай, не піддається регулюванню з 
боку керівництва організації, а тому для успішної фінансової діяльності 
потребує гнучкого пристосування до неї. По-друге, аналізу внутрішнього 
середовища, що знаходяться під контролем адміністрації. 

Маркетингове дослідження ринку рекомендується проводити за 
схемою представленою на рис. 4.5. Центральними блоками такого 
дослідження ринку є: 

1) вивчення кон’юнктури ринку (попиту, пропозиції, особливостей 
функціонування та тенденцій розвитку ринку, рівня цін, об’ємів продажів, 
ринкової активності продавців та покупців, тощо); 

2) вивчення особливостей функціонування учасників ринку 
(споживачів, конкурентів, тощо). 

В економічній науці попит визначається як платоспроможна 
потреба, але не будь-яка потреба є попитом. Обсяг ринкового попиту в 
кожний конкретний момент часу становить певну частку ємності ринку. 
Різниця між ємністю ринку та обсягом ринкового попиту і визначає 
перспективність ринку продукції чи послуг. 

Необхідність в метеорологічній інформації і послугах виникає у 
споживачів в процесі вирішення ними різноманітних задач: оперативно-
виробничих, управлінських, науково-дослідницьких, проектно-
конструкторських, тощо.  
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Рис. 4.5. Структурно-логічна схема  
маркетингового дослідження ринку 

 
На сьогоднішній день найбільший попит на метеорологічну 

продукцію припадає на найбільш погодо- та кліматозалежні галузі 
економіки, які є основними споживачами: сільське господарство, 
транспорт (повітряний, морський, річковий, автомобільний, залізничний), 
паливно-енергетичний комплекс, будівництво, комунальне господарство, 
лісове господарство, зв’язок, торгівля, тощо. Перелічені галузі економіки 
належать до тих, в яких традиційно використовувалася і 
використовується МІ, проте в останні роки спостерігається певне 
скорочення кількості запитів від традиційних споживачів. Разом з тим, 
з’являються нові тенденції: зростає попит на спеціалізовану 
метеорологічну інформацію, орієнтовану на споживача приватного 
сектору, розширюється спектр метеорологічної інформації та послуг, на 
які роблять запити (наприклад, від галузей туризму та рекреації, 
страхового бізнесу, тощо). 

Дослідження ринку 
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Розподіл обсягів метеорологічних запитів за окремими галузями в 
різних регіонах різний і залежить від сукупності численних соціально-
економічних чинників. 

Підґрунтям для виникнення потреби в метеорологічній інформації 
та послугах є чутливість діяльності споживачів до умов оточуючого 
середовища, зокрема, до погодних та кліматичних чинників. Тому 
об’єктом дослідження запитів споживачів є система «споживач–потреба, 
яку треба задовільнити–погодно-кліматичні чинники». 

Дослідження запитів споживачів метеорологічної інформації та 
послуг здійснюється в кілька етапів. Серед них можуть бути наступні: 

1. Підготовка списків потенційних споживачів МП в зоні 
відповідальності організації.  

2. Збір деякої інформації про споживачів.  
3. Визначення вимог споживачів до кожного виду МІ та МП, що 

використовується споживачем. Значна кількість постійних споживачів 
метеорологічного продукту висувають до нього спеціальні вимоги, які 
відображені в таблиці 4.1.  

  
Таблиця. 4.1. 

Спеціальні вимоги до метеорологічної продукції 
 

Вид продукції Вимоги 
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) 

склад 
метеорологічних 

величин та їх 
параметрів 

періодичність 
(повторюваність), 

інтервал 
узагальнення 

точність (гранична 
похибка) 

Прогностична 
тип (вид) прогнозу 
за завчасністю та 

призначенням 

види величин, що 
прогнозуються та 

їх параметрів 

достовірність 
(справджуваність) 

прогнозу 

Режимно-
довідкова 

склад 
метеорологічних 

величин, їх 
параметрів, види 

розрахункових 
характеристик 

Довжина часових 
рядів (інтервал 
ретроспекції) 

 

 
4. Систематизація замовлень споживачів на МІ та МП. 
5. Інвентаризація метеорологічної продукції, що виробляється 

організацією, та накопичених інформаційних ресурсів в архівах та базах 
даних (здійснюється специфікація продукції, що випускається; 
здійснюється специфікація наявних інформаційних ресурсів та 
виявляється можливість створення на їх основі нових видів 
метеорологічної продукції, способів та форм метеорологічного 
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забезпечення; узагальнюються характеристики якості продукції та 
інформаційних ресурсів). 

6. Здійснення статистичного аналізу та узагальнення інформації 
про попередній досвід спеціалізованого забезпечення споживачів, що 
здійснюється організацією. Для цього залучається вся наявна інформація 
– листування з організаціями-замовниками, договірна документація, 
публікації, відгуки сторонніх організацій, тощо. В процесі здійснення 
такого аналізу слід виявити наступне: 

 динаміку кількості замовлень (договорів) по організації в цілому 
та за групами споживачів різних секторів економіки; 

 динаміку надходження договірних коштів по організації в цілому 
та за окремими групами споживачів; 

 розподіл замовлень за ціною;  

 динаміку середньої ціни одного замовлення; 

 повторюваність окремих видів замовлень (відношення кількості 
договорів, що підписувалися два і більше разів, до загальної 
кількості замовлень); 

 співвідношення регулярних та епізодичних замовлень; 

 розподіл кількості споживачів за видами метеорологічної 
продукції та задачами споживачів; 

 співвідношення між обсягами коштів, що надходять від договорів 
та з держбюджету; 

 рейтинги споживачів за спеціалізованим метеорологічним 
забезпеченням; 

  рейтинги видів метеорологічної продукції; 

  рейтинги задач, що вирішуються споживачами з використанням 
метеорологічної продукції; 

  частка ринку організації метеорологічної продукції (як 
відношення кількості споживачів, що підписали договори на 
спеціалізоване метеорологічне забезпечення до загальної кількості 
потенційних споживачів); 

  ринковий потенціал (відношення середньої вартості одного 
замовлення до загальної кількості потенційних споживачів в 
адресному списку); 

  резерви у спеціалізованому метеорологічному забезпеченні 
споживачів; 

  перспективні напрямки розвитку спеціалізованого 
метеорологічного забезпечення споживачів.  
Результати маркетингових досліджень  метеорологічної 

інформації та послуг оформлюються у вигляді звіту, що містить 
характеристику вивченості ринку на даний момент і засоби та методи, що 
використовувалися для вивчення ринку (залучення сторонніх організацій, 
виставки, реклама, тощо). 
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Результати маркетингових досліджень використовуються для: 

 розробки стратегії для просування продукту на ринку; 

 розробки стратегії цінової політики; 

 розробки стратегії, методології і технології виробництва 
метеорологічного продукту; 

 визначення обсягів робіт; 

 визначення вимог до якості продукції, форм, способів 
представлення, тощо; 

 визначення тактики, методів та засобів формування попиту та 
стимулювання збуту; 

 оцінка ефективності діяльності організації і розробки пропозицій 
з корегування його діяльності. 

Ґрунтуючись на результатах маркетингу метеорологічної продукції 
готується план дій на відповідний період та очікуваний результат 
(збільшення кількості споживачів, об’ємів обслуговування, охоплення 
нових сегментів ринку, тощо) (Пособие по маркетингу 
гидрометеорологической информации и услуг, 1999). 

 
 

4.3. Рекламна діяльність в системі  
маркетингу метеорологічних послуг 

 
Одним із методів максимізації прибутку господарюючого суб’єкта є 

збільшення обсягів продажу товарів/послуг через збільшення попиту на 
нього. В свою чергу, з боку кінцевого споживача товар/послуга мають 
задовольняти певні потреби та мати певну корисність. Корисність товару 
буде тим більшою, чим більший діапазон потреб споживача він 
спроможний задовольнити. Сучасний ринок метеорологічних послуг 
характеризується значною їх кількістю, які здатні задовольняти 
величезний діапазон потреб підприємств та окремих індивідів, що 
потребують МІ. Крім того, ринки розвинутих країн та глобальний ринок 
характеризуються постійною зміною та доповненням асортименту цих 
послуг. У цій ситуації споживачу необхідні певні знання про здатність тих 
чи інших метеорологічних послуг задовольняти ті чи інші потреби. Таке 
знання забезпечується метеорологічними організаціями через надання 
певної інформації про кількісно-якісні характеристики метеорологічної 
інформації чи послуг. Реалізуючи своє прагнення до максимізації 
прибутку, спеціалізовані організації у цій інформації штучно збільшують 
діапазон потреб, які здатен задовольнити їх товар. Отже, для споживача 
суб’єктивно зростає корисність та споживча вартість метеорологічної 
інформації, що може призвести до збільшення її споживання. Крім того, 
можемо спостерігати й таке явище, як суб’єктивне зростання корисності 
певної метеорологічної інформації збільшує інтенсивність індивідуальної 
потреби в ній для споживача. Слід також зазначити, що такий вплив на 
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граничну корисність метеорологічної послуги спричиняє лише додаткова 
інформація про неї, що надається товаровиробником.  Виходячи із 
вищезазначеного, можна дати таке визначення реклами 
метеорологічного продукту як економічної категорії. 

 

Реклама метеорологічного продукту – це система економічних 
відносин, яка пов’язана з намаганням господарюючих суб’єктів 
(рекламодавців) впливати на попит шляхом розширення меж 
усвідомлення споживної вартості (корисності) метеорологічного 
продукту через надання додаткової інформації про різноманітні 
кількісно-якісні його характеристики. 

 
Зміст такої реклами більш повно розкривається через її функції. 

Реклама, як і будь-який інший економічний феномен, виконує на ринку та 
в суспільстві велику кількість різноманітних функцій. Ретельніше 
вивчення ролі реклами в суспільстві та на ринку зокрема, дає можливість 
зазначити, що завдяки рекламі підприємства прагнуть стимулювати збут 
своєї продукції, розширювати ринок збуту. В умовах зростаючої 
конкуренції реклама є дієвим інструментом боротьби за споживача. Крім 
того, оплачуючи рекламну діяльність, підприємці інвестують в економіку, 
створюють нові робочі місця,  тощо. Все це дає змогу говорити про 
економічну функцію реклами. 

Реалізація економічних функцій реклами неможлива без певної 
інформації. Реклама розповсюджує в масовому масштабі інформацію про 
метеорологічну послугу, її характер, місце продажу, виділяє ту або іншу 
фірмову або торговельну марку. Це свідчить про наявність інформаційної 
частки в рекламі як економічному феномені. В цьому полягає суть 
інформаційної функції. 

З інформаційною функцією реклами тісно пов’язана інша її 
властивість. Інформуючи та пропагуючи в суспільстві різноманітні 
нововведення у метеорології, підкреслюючи її важливість для майбутніх 
поколінь, стверджуючи про необхідність захисту людей від зміни клімату 
реклама реалізує свою просвітницьку функцію. 

Соціальна функція реклами спрямована на формування суспільної 
свідомості, посилення комунікативних зв’язків у суспільстві та поліпшення 
умов існування громадян. Ця роль реклами знаходить також свою 
практичну реалізацію в тому, що в сучасному суспільстві інструментарій 
реклами все частіше використовують для вирішення гострих соціальних 
проблем, таких як вплив зміни клімату на суспільство. Унаслідок цього 
навіть виокремилася ціла рекламна галузь – соціальна реклама.  

Реклама формує смаки споживачів, реалізуючи свою естетичну 
функцію. Деякі рекламні продукти створюють талановиті дизайнери, 
художники, режисери та інші люди творчих професій. Завдяки цьому 
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реклама іноді стає твором мистецтва. Деякі рекламні продукти можуть 
конкурувати за силою творчої думки з творами мистецтва.  

Викладене вище дає змогу зробити такі висновки щодо економічної 
функції реклами: 

1. Основна економічна функція реклами полягає у стимулюванні 
масового збуту метеорологічних послуг в економічній системі. 

2. Реклама скорочує пов’язані зі збутом витрати. По-перше, 
реклама змушує специфічні товари обертатися швидко – так, що вони 
можуть бути продані прибутково з меншими націнками. По-друге, реклама 
додає продукту індивідуальність, що дає можливість населенню та 
організаціям в умовах диференціації продукції порівнювати ціни різних 
виробників метеорологічного продукту і, таким чином, обмежувати 
прагнення торговельних організацій щодо встановлення націнки. 
Продукти, що сильно рекламуються і швидко продаються, пройдуть через 
канали розподілу з найменшими націнками (Steiner R.L., 1973). 

3. Реклама виконує проконкурентну функцію, надаючи інформацію 
про широке розмаїття метеорологічної інформації чи послуг, що є 
замінниками один одного. Вона спроможна послабляти монопольну 
владу. На практиці інтенсивна реклама часто пов’язана з впровадженням  
нової  продукції,  призначеної  для  конкуренції  з існуючими торговими 
марками. Як аргумент, який підтверджує цей висновок, можна привести 
дослідження американця І. Еккарда. Він припустив, що якщо реклама 
сприяє монопольній владі, то галузі, які найбільш інтенсивно рекламують 
свої товари, мають бути галузями, що найбільшою мірою підвищують з 
часом свої ціни, а свій обсяг виробництва зменшують. Вивчаючи зміну цін 
і обсягів виробництва близько 150 важливих галузей за період  1963–1977 
рр., І. Еккард дійшов висновку, що, як правило, галузі з рівнем реклами 
вищим від середнього мали темпи зростання цін нижчі за середні, а темпи 
зростання обсягів виробництва – середнього рівня. Отже, реклама 
швидше підсилює конкуренцію, ніж сприяє монополії (Woodrow Eckard E., 
1988) на метеорологічному ринку. 

4. Реклама  позитивно впливає на ВВП у тому випадку, коли 
економіка перебуває на стадії піднесення виробництва, а в разі 
економічної кризи – реклама виступає стабілізуючим чинником. 

Реклама, як і будь-яка інша економічна категорія, потребує 
ретельної класифікації. Аналіз різноманітних видів реклами дав змогу 
виділити такі класифікаційні ознаки, види та підвиди реклами. На нашу 
думку, рекламу можна розподілити за такими класифікаційними ознаками: 

1) за метою; 
2) за ступенем інтеграційних процесів у рекламній діяльності; 
3) за способом впливу на споживача; 
4) за типом споживача; 
5) за масштабом поширення рекламного впливу; 
6) за спрямуванням рекламного впливу; 
7) за засобами здійснення рекламного впливу на кінцевого 

споживача. 



Розділ 4. ЗАЛУЧЕННЯ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ ДО ГОСПОДАРСЬКОГО ОБІГУ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

205 
 

Детальніше розглянемо види реклами залежно від їх 
класифікаційних ознак. 

Залежно від мети реклами її поділяють на комерційну і 
некомерційну. Комерційна реклама в свою чергу поділяється на первісну, 
конкурентну і охоронну (рис. 4.6).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.6. Класифікація реклами за метою 
 
За ступенем інтеграційних процесів у рекламній діяльності 

розрізняють спільну вертикальну і горизонтальну рекламу.  
Вертикальна спільна реклама – об’єднання зусиль виробника і 

роздрібного торгівця, коли виробник надає знижку роздрібним торгівцям 
за надання товару своєї марки в рекламі магазину. Сума знижки може 
коливатися від повної вартості місця під рекламу до 50% оплати за товар. 
Як правило, регіональні засоби реклами надають роздрібному торговцю 
нижчі тарифи, ніж виробнику. Тому виграють обидві сторони, маючи 
вигоду з рекламного оголошення, вартість якого вони поділили між собою.  

Горизонтальна спільна реклама – об’єднання зусиль незалежних 
роздрібних торгівців у межах однієї товарної групи, наприклад продавців 
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технічних товарів чи агентів у справах продажу нерухомості. Завдяки цій 
рекламі кожен роздрібний торговець отримує можливість скористатись 
перевагами співробітництва із професійними агенціями. Крім того, 
розширюється аудиторія за допомогою таких засобів реклами, як газети, 
теле- та радіостанції, вартість послуг яких йому в індивідуальному 
порядку була б недоступна. 

Залежно від способу впливу на споживача  розрізняють пряму і 
непряму (опосередковану) рекламу (рис. 4.7).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.7. Класифікація реклами за способом впливу на споживача 
 

Залежно від типу споживача, на який спрямовано рекламний вплив, 
рекламу поділяють на споживчу, професійну, виробничу та ділову 
(рис. 4.8).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.8. Види реклами за типами споживачів,  
на яких спрямовано її вплив 
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Споживча реклама – це реклама, спрямована на поширення 
метеорологічної інформації потенційним споживачам, які разом із 
метеорологічними послугами рекламуються через систему мас-медіа 
різним соціальним групам населення. Особливість цього виду реклами 
полягає в каналах, через які рекламне оголошення потрапляє до кінцевих 
споживачів. Основними каналами виступають преса, радіо, телебачення 
та особистий продаж.  

Виробнича реклама здійснюється для багатьох виробничих 
підприємств. Споживачами виробничої реклами є не домогосподарства, 
а промислові, ділові, професійні або торговельні групи. Метою такого виду 
реклами є вплив на людей що мають право приймати рішення у різних 
промислових, торговельних групах або займаються розповсюдженням 
товарів/послуг інших підприємств та організацій. Термін «професійна 
реклама» не є тотожним терміну «реклама професіоналів», рекламою, що 
надається адвокатами, лікарями, юристами.  

Професійну рекламу, на нашу думку, залежно від кінцевих 
споживачів товарів, можна розподілити на ділову, рекламу в оптовій 
торгівлі, рекламу в роздрібній мережі, рекламу-вербування, фінансову 
рекламу. Докладніше розглянемо ці види реклами.  

Ділова реклама. Її метою є підвищення продажу метеорологічної 
інформації та послуг, що не є споживчими товарами. Каналами 
передавання цього виду реклами є спеціалізовані друковані засоби 
масової інформації, торгові виставки, пряма поштова розсилка, наукові 
презентації та семінари, що обумовлено специфікою даного виду 
продукції. Іншою важливою відмінністю є те, що ділова реклама є 
найбільш деталізованою та інформативною. 

Виділяють також види реклами за масштабами поширення 
рекламного впливу (рис. 4.9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.9. Види реклами за масштабами 
поширення рекламного впливу 
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Загальнонаціональна реклама – це реклама, що подається фірмою 
або компанією на загальнонаціональній основі або в більшості регіонів 
країни та спрямована на визначений споживчий ринок. В цілому така 
форма реклами дуже загальна, що можна пояснити відсутністю в ній 
спеціальних цін, спеціальних послуг, спрямованих на підвищення 
продажу того чи іншого товару. Метою даного виду реклами є 
ознайомлення або нагадування споживачам про торгівельну марку, 
погодний сайт, специфічний вид метеорологічної інформації чи послуги, 
збільшення обсягів продажу спеціальних метеорологічних продуктів. 

Місцева реклама – це ще один загальновідомий та найпоширеніший 
вид реклами, що спрямований на споживача послуг в конкретному 
населеному пункті. Замовниками цього виду реклами є місцеві засоби 
масової інформації. Мета такого виду реклами – спонукання споживачів 
до покупки визначених видів метеорологічної інформації обмеженого 
обсягу для побутових потреб послуг, виділення специфічних споживчих 
причин для користування метеорологічними послугами кінцевими 
споживачами.  

Внутрішньофірмова реклама нерідко використовує графіки, 
діаграми, схеми й інші елементи ілюстративної графіки, вона спрямована 
на посилення наукового потенціалу метеорологічних організацій та 
підприємств. 

Залежно від спрямування рекламного впливу, рекламу можна 
розподілити на рекламу, спрямовану на пожвавлення реалізації 
метеорологічної інформації та послуг, іміджеву (інституційну, спрямовану 
на зростання популярності метеорологічних організацій), та рекламу, 
спрямовану на пропаганду певних ідей і цілей збереження навколишнього 
середовища та запобігання кліматичній зміні (нетоварну).  

Реклама спрямована на пожвавлення реалізації товарів і послуг, 
покликана сприяти їх реалізації.  

Іміджева реклама слугує для підвищення репутації та популярності 
організації.  

Нетоварна реклама пропагує які-небудь ідеї та цілі, а не конкретний 
товар. Наприклад, нафтова компанія повідомляє про свою спроможність 
бурити нафтові свердловини без забруднення навколишнього 
середовища. До нетоварної належить також некомерційна реклама, 
спрямована на зміну поведінкової моделі (боротьба зі змінами споживчих 
уподобань, які шкодять природі) і популяризацію соціальних проблем, 
пропаганду здорового способу життя. 

Залежно від засобів реалізації рекламного впливу на кінцевого 
споживача рекламу розподіляють на візуальну і слухову (критерієм 
класифікації тут є органи чуття людини – економічно активного індивіда). 
Візуальну рекламу, в свою чергу, поділяють на статичну та динамічну 
(рис. 4.10). Рекламу доводять до одержувача за допомогою всього того, 
що можна побачити або почути.  
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Рис. 4.10. Класифікація реклами за засобами  
здійснення рекламного впливу на кінцевого споживача 

 
На сьогодні сформувався цілком визначений набір найбільш 

широковживаних каналів рекламного впливу в галузі метеорології. 
Кожний із них має свою специфіку і рекламну аудиторію. Залежно від 
засобів передачі розрізняють телевізійну, радіорекламу, друковану 
(реклама в газетах, журналах); зовнішню рекламу (плакати, щити); 
транспортну (на кузовах, усередині салонів); сувенірну; поліграфічну 
(буклети, конверти, блокноти); поштову (листівки, листи, ділова 
кореспонденція) і комп’ютерну (розповсюджується по мережі Інтернет).  

 
 

4.4. Механізми стимулювання збуту метеорологічного 
продукту 

 
4.4.1. Стимули споживання метеорологічного продукту 
 
Аналіз стимулів, мотивів та чинників, що сприяють придбанню 

метеорологічного продукту є одним з найважливіших напрямків 
маркетингової діяльності. Він спрямований на дослідження зацікавлених 
осіб, які впливають на прийняття рішень про придбання метеорологічної 
продукції (це можуть бути керівники організацій та маркетингових служб, 
а також посадові особи, що мають повноваження для прийняття 
відповідних рішень). 

Реклама 

Статична 

Візуальна 

(рекламу доводять до 

одержувача за допомогою 

всього того, що можна 

побачити) 

Слухова 

(рекламу доводять до 

одержувача за допомогою 

всього того, що можна 

почути) 

Динамічна 
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Вивчення спонукальних мотивів споживачів (рис. 4.11) як правило 

здійснюється методом індивідуальних  та групових бесід з керівниками та 

спеціалістами організацій-споживачів.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.11. Стимули споживання метеорологічного продукту 
 
Вивчення спонукальних мотивів та чинників дозволяє класифікувати 

споживачів  за групами та встановити: 

1) мотиви придбання метеорологічної продукції; 

2) форми, способи, умови інформаційного забезпечення; 

3) ставлення споживача до організації-постачальника 

метеорологічних послуг; 

4) зміни інформаційних запитів споживачів; 

5) орієнтири, за якими споживачі обирають певні види продукції та 

їх постачальників та ін. 

  Результати мотиваційного аналізу є дуже корисними для 

подальшого покращення роботи зі споживачами та надання їм якісніших 

послуг, а також для вирішення багатьох задач маркетингу і реклами. 
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діяльність організацій-
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4.4.2. Дослідження детермінант зниження 
обсягу попиту та використання метеорологічної 

продукції 
 
Як вже зазначалося вище – попит це платоспроможна потреба. 

Попит не є сталою величиною, він може динамічно змінюватися. Закон 
попиту свідчить, що його обсяг зростає при зниженні ціни на товар і 
зменшується, як тільки вартість продукції зростає. Крім ціни, існує ряд 
інших факторів (нецінових детермінант), які безпосередньо впливають на 
величину попиту. Звичайно, коли ми розглядаємо попит на 
метеорологічну продукцію, що є дещо специфічним товаром на ринку, то 
перелік детермінант, які визначають попит на неї буде дещо відрізнятися 
від їх переліку, що визначають попит на товари широкого вжитку. 

Попит на метеорологічну продукцію визначають: 
1. Рівень доходу споживачів. Компанії, що є потенційними 

споживачами метеорологічної продукції, доходи яких є дуже низькими або 
близькими до нуля, не можуть собі дозволити витрачати кошти на 
придбання метеорологічної інформації навіть в тому випадку, якщо вона 
їм необхідна. Проте, зі зростанням доходів – така можливість з’являється. 

2. Кількість покупців на ринку певної продукції (чим їх більше, тим 
вищим буде попит). 

3. Рівень обізнаності споживачів про переваги від використання 
метеорологічної продукції в їхній діяльності. 

4. Довіра споживача до постачальника продукції та її якості.  
5. Рівень цін на «товари-замінники». Наприклад, попит на деякі види 

метеорологічної продукції може знижуватися за рахунок невисокої 
вартості і зростання поширення автоматизованих метеорологічних 
станцій, більшість з яких забезпечують не лише інформацією про поточну 
погоду, але й містять модулі для прогнозування значень основних 
метеорологічних величин.  

6. Доступність продукції. Наприклад, попит на прогноз температури 
повітря на 3–5 діб (який можна прочитати на багатьох інтернет-сайтах) 
буде значно нижчим, ніж попит на прогноз заморозків, що є не таким 
поширеним.  

7. Очікування зміни цін. Попит підвищується в тому випадку, якщо 
споживач очікує, що через тиждень товар буде коштувати дорожче. 
Попередження потенційних споживачів про зростання ціни може 
стимулювати їх до підписання договорів на спеціалізоване 
метеорологічне забезпечення, або на продовження вже існуючих. 

8. Час року (сезон). Наприклад, попит на прогноз заморозків є лише 
в перехідні сезони, а на прогноз ожеледі – лише в холодний період року.  

Дослідження факторів, що негативно впливають на попит та 
використання метеорологічної продукції, здійснюється представниками 
відділу маркетингу або особами, які ним займаються в організації, що є 
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постачальником продукції. Таке дослідження, як правило, здійснюється 
на основі експертного опитування спеціалістів організацій-споживачів.  

Процедура здійснюється в наступній послідовності: 
1. Створюється робоча група і експертні комісії, що складаються з 

спеціалістів організації-постачальника метеорологічної продукції та 
організації-споживача. 

2. Робоча група готує вихідний список факторів, що негативно 
впливають на отримання та використання метеорологічної продукції. 

3. Робоча група обирає форми опитування та готує анкети для 
експертного опитування з метою оцінки коефіцієнтів відносної важливості 
групових та одиничних чинників з точки зору їх впливу на ефективність 
спеціалізованого метеорологічного забезпечення та на ефективність 
використання метеорологічної продукції споживачами. 

4. Спеціалісти експертних комісій надають в робочу групу відомості 
про групові та одиничні негативні фактори. 

5. Робоча група здійснює обробку анкет. 
В подальшому отримана інформація використовується для 

вирішення ряду практичних задач маркетингу: виявлення негативних 
чинників, що мають найсуттєвіший вплив та причин їх виникнення; 
розробки програми заходів з компенсації та попередження впливу 
негативних чинників; аудиту маркетингу, тощо. 

 
 

4.4.3. Сегментація ринку метеорологічної продукції 
 
Сегментація ринку – один з найважливіших інструментів маркетингу.  
Сегментування ринку передбачає виявлення конкретної групи 

споживачів (ринкового сегменту), на задоволення потреб якого через 
товари та послуги слід зорієнтувати діяльність підприємства. Від того, 
наскільки вдало визначений сегмент, залежить успіх підприємства у 
конкурентній боротьбі. Вибраний сегмент має гарантувати прибутковість 
діяльності.  

Сегментація – це не разовий процес, а аналітичне завдання служби 
маркетингу, що потребує постійної уваги. Провідні маркетологи вважають, 
що вдала сегментація ринку та раціональний вибір сегмента – необхідна 
умова успіху кожної організації, що діє в умовах ринкової економіки.  

Сегментація застосовується виключно до споживачів (покупців) 
окремого виду товару чи послуги. Сегмент – це завжди якась група 
споживачів – покупців годинників, верстатів, учбових програм, 
метеорологічної продукції, тощо. Сегмент виявляє вимоги до модифікацій 
товару і цим відрізняється від ринку, що характеризується особливим 
видом товарів. Наприклад, на ринках тракторів і телевізорів існують 
відповідно споживачі міні-тракторів та переносних телевізорів. 
Використання кількох характеристик при сегментуванні не є обов’язковим, 
сегмент може базуватись і на одній ознаці (рівень доходу на сім’ю, стать, 
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вік тощо). В той же час практика показує доцільність багатомірної 
сегментації. Наприклад, сегментування ринку споживчих товарів 
проводиться з урахуванням географічних, демографічних факторів та 
факторів поведінки споживача. 

Головна мета сегментації – не просто виділити якісь особливі групи 
споживачів на ринку, а пошук таких груп, котрі ставлять конкретні вимоги 
до даного виду товару чи послуг, що суттєво відрізняються від вимог 
інших груп покупців.  

Сегментація передбачає визначення факторів, критеріїв та етапів її 
проведення.  

 

Сегментація ринку метеорологічної продукції – це процес 
розподілу ринку на цільові групи (сегменти) споживачів, що 
характеризуються однорідністю запитів та метеорологічну 
продукцію, подібністю спонукальних мотивів її придбання, поведінки 
на ринку, тощо. 

 
Мета сегментації ринку в метеорологічних підрозділах ДСНС 

України – знайти для конкретної організації групу (або групи) 
перспективних споживачів. Сегментація розкриває широкі ринкові 
можливості для таких організацій: 

 допомагає знайти оптимальні для конкретної організації ділянки 
ринку та напрямки спеціалізації інформаційної діяльності для адресного 
обслуговування споживачів, в яких вона могла б проявити себе 
найкращим чином; 

 правильно розробити та реалізувати всі елементи комплексу 
маркетингу (метеорологічна продукція + ціна + реклама + збут + сервіс) 
для кожного обраного сегменту: яку інформацію та послуги можна 
запропонувати, за якою ціною, з якими умовами продажів, яку обрати 
рекламу, які використати способи обслуговування; 

 підвищити конкурентоспроможність МПР, що випускається, на 
обраних сегментах ринку, сприяти переходу на інші сегменти ринку з 
невисокою інтенсивністю конкурентної боротьби. 

Одним з важливих напрямків діяльності організації є вибір цільового 
ринку для продукції, що виробляється. В практиці маркетингу вибір 
цільових ринків здійснюється за системою комплексних та одиничних 
критеріїв, яким присвоюються коефіцієнти їх відносної ваги. 

Як правило, один цільовий сегмент ринку МПР неспроможний 
забезпечити фінанси, необхідні для стабільного функціонування 
інформаційно-виробничої організації (витрати на технічний та 
технологічний розвиток, науково-дослідні розробки, тощо). Тому 
доцільним є здійснювати діяльність на кількох сегментах ринку. 
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4.4.4. Позиціонування метеорологічної продукції на ринку 
 
Позиціонування (так само, як сегментування ринку та вибір цільових 

ринків) є основним принципом інформаційного маркетингу. В умовах 
жорсткої конкуренції на ринку виживають ті підприємства, які правильно 
оцінили свої можливості при позиціонуванні товару.  

Визначивши цільовий ринок, що складається з одного чи кількох 
сегментів, Український гідрометеорологічний центр чи інший підрозділ 
ДСНС України має здійснювати позиціонування МПР на цих сегментах 
ринку. 

 

Позиціонування товару – це забезпечення його 
конкурентоспроможного становища на ринку, яке знайшло б 
відображення в ієрархії цінностей, створеній у свідомості 
потенційних покупців. 

 
Основними принципами позиціонування товарів є: 
1. Послідовність політики реалізації продукту. Цей принцип 

передбачає, що необхідно дотримуватися одного разу обраного напрямку 
й не міняти політику протягом тривалого часу. Складові політики можуть 
з часом змінюватися, але не вона сама, адже, в такому випадку споживачі 
будуть дезорієнтовані. 

2. Доступність та об’єктивність інформації про продукцію та її 
виробника/постачальника. Цей принцип передбачає, що при 
позиціонуванні товару дуже важливо, щоб позиція виробника підносилася 
споживачам об’єктивно і просто, але водночас виразно й своєрідно. 

3. Планомірність і послідовність при прийнятті рішень. Цей 
принцип передбачає, що при прийнятті рішень про асортимент 
пропонованих товарів і послуг, способи реклами і методи розподілу 
необхідно дотримуватись певної послідовності та планомірності. 

Основними чинниками, що визначають місце товару на ринку, є ціна, 
якість, дизайн, знижки, до- і післяпродажне обслуговування, імідж 
продукції та її виробника, тощо. 

 

Позиціонування метеорологічної продукції – це перш за все, 
визначення її місця на ринку серед конкуруючих видів МПР; це аналіз 
та врахування можливостей інформаційної організації, що 
дозволяють їй обрати такі характеристики продукції, ціни, способи 
реклами, заходи інформаційного сервісу та методи 
метеорологічного забезпечення, які б забезпечили їй 
конкурентоспроможність продукції на цільовому ринку. 
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Позиціонування метеорологічної продукції на конкурентному 
сегменті ринку здійснюється в наступній послідовності: 

1) визначення видів МПР для задоволення потреб обраних цільових 
ринків; 

2) проведення оцінки та аналізу конкретних переваг організації та 

МПР, що випускається; 
3) проведення оцінки відмінностей МПР даної організації від 

продукції конкурентів (це може бути ексклюзивна якість, гнучка цінова 
політика, оптимальне поєднання «якість+ціна», умови продажів та 

поставки, стимулюючі заходи та якість післяпродажного інформаційного 

сервісу, високотехнологічні методи метеорологічного забезпечення 
споживачів, тощо); 

4) викладення переваг метеорологічної продукції, що випускається 
в короткій та зрозумілій для споживачів формі; 

5) опис стану конкуренції на цільовому ринку, здійснений з 

використанням результатів моніторингу організацій-конкурентів 
(результати такого моніторингу можуть бути занесені до спеціального 

звіту); 

6) реалізація інформаційно-рекламних заходів для обраного 
цільового ринку про переваги МПР та методи обслуговування. 

За результатами порівняння показників організації та організацій-
конкурентів робиться висновок про її місце по відношенню до кожного 

конкурента та розробляється програма заходів з позиціонування 

метеорологічної продукції на кожному сегменті цільового ринку.  
Для позиціонування МПР та організації-постачальника на цільовому 

ринку в практиці сучасного маркетингу використовують наступні підходи: 
1) позиціонування на основі певних переваг та характеристик 

метеорологічної продукції (наприклад, висока справджуваність прогнозів); 

2) позиціонування на основі переваг у використанні МПР (повна 
відповідність показників продукції і технології прийняття рішень 

споживачами, включення метеорологічної інформації в бази даних 
споживачів); 

3) позиціонування шляхом безпосередньої участі спеціалістів 

організації (синоптиків, кліматологів, маркетологів, ін.) в процесах 
прийняття рішень споживачем та їх практичній реалізації; 

4) позиціонування на основі активної рекламно-пропагандистської 
діяльності та широкого залучення представників організацій-споживачів 

до участі в роботі конференцій, симпозіумів, виставок та інших заходів; 

5) брендінг – позиціонування на основі створення позитивного 
ставлення до метеорологічного продукту на основі спільного впливу 

засобів маркетингової комунікації; 
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6) вивчення способів позиціонування, що використовуються 

організаціями-конкурентами, їх адаптація та застосування для 
позиціонування своєї продукції; 

Після вибору цільових ринків і позиціонування МПР в організації 
розробляється комплексна маркетингова програма з формування 

стратегії організації в області метеорологічного забезпечення споживачів, 

що охоплює питання ціноутворення, продажів (збуту), рекламно-
пропагандистської діяльності, формування попиту та стимулювання 

продажів, інформаційного сервісу, тощо. 
   
 

4.4.5. Політика ціноутворення 
 
Ціна є грошовою формою вартості товару, визначеною сумою 

грошей, яку покупець готовий заплатити для того, щоб одержати одиницю 
конкретного товару або послуги. Також ціна включає негрошові 
компоненти – час і ризик. Для продавця, ціна – це винагорода за його 
зусилля, а для підприємства – найважливіший показник внаслідок впливу 
на розмір торговельної виручки, прибутку, структуру виробництва, 
становища підприємства на ринку. Ціна є важливим компонентом 
комплексу маркетингу та інструментом активізації попиту або відповіді на 
конкурентні дії. Крім того, ціна – це не лише єдиний елемент комплексу 
маркетингу, що безпосередньо формує прибуток, але й умова реалізації 
продукції. Ціна є надзвичайно гнучким і оперативним інструментом, що 
відрізняється швидкодіючим впливом на ринок – наприклад, розробка 
нових товарів або зміна структури каналів збуту займає тривалий час, 
перш ніж підприємство одержить результати, а змінити ціни можна дуже 
швидко й так само швидко побачити наслідки таких змін. 

На формування ціни впливають різноманітні зовнішні та внутрішні 
чинники – поведінка споживача, законодавство, позиції споживачів та 
конкурентів, величини власних витрат на випуск продукції, тощо. 

Неефективне ціноутворення, безсумнівно, перешкоджає 
фінансовому успіху навіть у разі належної якості товару чи послуги, їх 
конкурентних переваг, добре продуманої стратегії просування на ринку та 
хорошої реклами. У таблиці 4.2 представлені стратегії підприємств та 
організацій у співвідношенні «ціна–якість».  

При формуванні ціни на товари, підприємство орієнтується:  
1) на необхідність формування такого рівня ціни, за якого можливо 

отримати запланований рівень прибутку;  
2) на встановлення такої ціни, за якої здійснюється позитивний 

вплив на споживачів і процес реалізації товарів на ринку.  
Обрані рішення дозволяють сформувати цінову політику маркетингу 

підприємства. 
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Таблиця 4.2. 
Стратегії підприємств у співвідношенні «ціна-якість» 

 
   

Ціна 

  

Висока Середня Низька 

Я
к
іс

т
ь

 

В
и

с
о

к
а
 

1. Стратегія 
преміальних 

націнок 

2. Стратегія 
глибокого 

проникнення на 
ринок 

3. Стратегія 
підвищеної цінності 

значущості 

С
е
р

е
д

н
я

 

4. Стратегія 
завищеної ціни 

5. Стратегія 
середнього рівня 

6. Стратегія 
доброякісності 

Н
и

з
ь

к
а

 

7. Стратегія 
пограбування 

8. Стратегія 
показного блиску 

9. Стратегія низької 
цінності значущості 

  
 

Маркетингова цінова політика – це комплекс заходів, що включає 
визначення ціни, знижок, умов оплати, які задовольняли б споживачів, 
давали б змогу підприємству отримувати намічені обсяги прибутку, 
а також вирішувати інші стратегічні і тактичні завдання. 

 
Для підприємств і організацій, що у своїй діяльності використовують 

сучасну маркетингову концепцію, цінова політика є інструментом 
конкурентної боротьби, механізмом формування попиту на продукцію 

підприємства та механізмом отримання прибутку. 
Для досягнення максимально можливого та стабільного рівня 

рентабельності ціноутворення має бути невід’ємною частиною 

маркетингової стратегії підприємства, а не простою операцією з 
встановлення ціни. Успішність цінової політики залежить від правильного 

вибору методу та від точності розрахунків. 
Цінова політика зазвичай має низку цілей. До основних з них 

належать:  

1. Збільшення частки ринку. Хоча низькі ціни дозволяють 
збільшувати обсяги продажу та частку ринку, водночас вони сприяють 

зменшенню частки внеску товару з низькою ціною в прибуток 

підприємства, а інколи – навіть призводять до збитків. 
2. Поліпшення фінансових показників. Закономірно, що існує 

суттєва залежність фінансових показників підприємства від рівня цін на 
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його товари чи послуги. Проте, намагання поліпшити фінансові показники, 

завдяки занадто високим цінам може зменшити кількість як реальних, так 
і потенційних покупців. 

3. Позиціювання товару. Ціна відіграє роль у формуванні іміджу 
товару, в його просуванні й обізнаності про нього споживачів. Занадто 

висока ціна може вплинути на ефективність інших елементів комплексу 

маркетингу (наприклад, на ефективність реклами).  
4. Стимулювання попиту. Регулюючи ціну, можна схилити 

покупців до придбання нового товару або активізувати попит на 
традиційний товар у період економічного спаду. Проте, покупці можуть 

припинити купівлі в період, коли ціна повертається до попереднього рівня. 

5. Вплив на конкурентів. Ціна здатна суттєво вплинути на наявних 
та потенційних конкурентів. Використовуючи ціну, підприємство може 

створити суттєві перешкоди для входу на певний ринок нових конкурентів 
або перешкодити зниженню цін наявними конкурентами. 

При розробці цінової політики виділяють наступні етапи: 

1. Постановка задачі з ціноутворення. При реалізації даного етапу 
може бути реалізована одна з численних цінових стратегій (наприклад, 

«високі ціни», «низькі ціни», «диференційовані ціни», «гнучкі ціни», 
«стабільні ціни», тощо). 

2. Визначення характеру попиту та пропозиції. Для реалізації цього 

етапу на практиці може бути побудований графік залежності між цими 
двома параметрами, аналіз якого і буде визначати цінову політику 

організації. 
3. Оцінка виробничих витрат. 

4. Аналіз цін конкурентів. 

5. Вибір методу ціноутворення. 
6. Встановлення кінцевої ціни (Пособие по маркетингу 

гидрометеорологической информации и услуг, 1999). 
Оптимальна ціна, перш за все, має повністю компенсувати усі 

виробничі витрати та забезпечити отримання певного прибутку. 

 
 

4.4.6. Поширення продукції (збут) 
 

Одним з найважливіших напрямків діяльності компанії на ринку є 
поширення продукції (збут). Адже, виготовлений товар, що необхідний 

споживачу, та ефективна стратегія ціноутворення не допоможуть 

задовольнити потреби споживачів, якщо товар не буде доставлений у 
потрібне місце, у потрібний час і в потрібній кількості. 
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Політика розподілу – це діяльність компанії щодо планування, 
реалізації та контролю руху продукції від виробника до кінцевого 
споживача з метою задоволення потреб споживачів та отримання 
компанією прибутку. 

 
Основною метою політки розподілу є організація ефективного збуту 

виготовленої продукції. Завдання розподілу поділяють на стратегічні та 
тактичні. Стратегічні пов’язані з формуванням та організацією каналів 
збуту.  

 

Канал збуту – це сукупність організацій чи окремих осіб, які беруть 
на себе право власності на товар чи послугу або сприяють передачі 
цього права іншим фірмам чи особам на шляху руху товарів від 
виробника до споживача. 

 
Кількість рівнів каналу розподілу визначається видом товару, 

галузевою належністю, розмірами ринку, тощо. Довжина каналів 
розподілу різних товарів та послуг може суттєво відрізнятися. 
Найдовшими, як правило, є канали розподілу споживчих товарів, канали 
розподілу послуг є дуже короткими, що пояснюється їх нематеріальним 
характером, який вимагає особистих контактів споживача і постачальника 
послуг. Якщо організація використовує пряму систему розподілу 
«виробник–споживач» – це так званий «канал нульового рівня», що 
отримав свою назву через відсутність посередницької ланки в ланцюгу 
товароруху. Саме через канал нульового рівня й поширюють 
метеорологічну продукцію підрозділи Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій. Це пов’язано з тим, що окремі види МПР є 
вузькоспеціалізованими та виготовляються на замовлення споживачів, 
що потребує прямих контактів з ними. Крім того, досить часто для того, 
щоб споживач прийняв правильне рішення стосовно виду 
метеорологічної продукції, що найкраще задовольнить його потреби, 
йому потрібна консультація фахівця-метеоролога, якого жоден 
посередник-продавець не зможе замінити. Отже, специфічні 
характеристики метеорологічної продукції унеможливлюють (або 
принаймні дуже суттєво обмежують) її розподіл через канали розподілу 
першого, а там більше – другого рівня.  

Розподіл МПР через канал нульового рівня диктує потребу в 
персоналі, що знає основи комерційної діяльності та вміє спілкуватися з 
потенційними споживачами. 

Тактичні завдання розподілу є наступними: 
1. Робота з наявними клієнтами та залучення нових. 
2. Пошук і відбір комерційних пропозицій на постачання продукції. 
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3. Організація виконання замовлень і постачання продукції. 
4. Збут, заходи стимулювання збуту. 
 

Стимулювання збуту – це маркетингова діяльність, спрямована на 
спонукання споживачів до купівлі певного товару. 

 
Стимулювання збуту застосовується в наступних випадках, коли 

необхідно: 

 за короткостроковий проміжок часу підвищити обсяг продажів; 

 утримати прихильність споживача до продукції; 

 просунути на ринок новий товар; 

 взаємодіяти з іншими елементами просування. 
Серед переваг стимулювання збуту, однією з основних є наявність 

великої кількості методів, що можуть застосовуватися, а от основним 
недоліком можна вважати те, що обсяг продажів, як правило, 
підвищується лише на певний проміжок часу. 

До основних методів стимулювання збуту метеорологічної продукції 
належать наступні: 

 привернення уваги споживача за допомогою відповідної 
інформації; 

 обслуговування споживача без попередньої консультації; 

 створення умов, за яких споживач не зможе уникнути рекламного 
спілкування; 

 поширення продукції на початковому етапі за свідомо заниженою 
ціною та ін. 

 
 

4.4.7. Дослідження конкурентів 
 
В умовах ринкової економіки практично будь-який виробник товарів 

чи послуг постійно знаходиться в конкурентному середовищі, що 
характеризується наявністю певної кількості незалежних покупців і 
продавців, які мають можливість функціонувати на ринку або покидати 
його. Навіть організації, що виготовляють такий специфічний товар як 
метеорологічна продукція мають конкурентів.  

Конкуренти – це фізичні та (або) юридичні особи, що  виробляють 
метеорологічну інформацію та послуги та здійснюють свою діяльність на 
тому ж ринку (або сегменті ринку), що й метеорологічні підрозділи 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Конкуруючими 
можуть бути як відомчі організації, так і приватні фірми. На стадії 
становлення ринку метеорологічної інформації та послуг усі конкуруючі 
організації можуть бути поділені на дві групи: 
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1) малі комерційні фірми, структурні підрозділи, науково-дослідні 
установи, сторонні відомства, які використовуючи ресурси ДСНС України 
виготовляють аналогічну продукцію; 

2) комерційні фірми, що створюють метеорологічну продукцію, 
користуючись інформацією з відкритих джерел (інтернет-сайти) або 
використовуючи власні ресурси (наприклад, дані з автоматизованих 
метеорологічних станцій та різноманітних датчиків).  

Крім того, варто відмітити, що навіть між самими метеорологічними 
підрозділами ДСНС України також може бути конкуренція – наприклад, 
споживач може отримати певний вид метеорологічної продукції в 
Українському гідрометеорологічному центрі в Києві та в Сумському 
обласному центрі з гідрометеорології – в такому випадку ці дві організації 
будуть конкуруючими. 

Також слід мати на увазі, що конкуренцію можуть створювати не 
лише організації чи фірми, що вже діють в даній галузі, але й потенційні 
конкуренти, що також можуть становити певну загрозу. Така загроза може 
бути зменшена шляхом створення бар’єрів входу в галузь нових фірм. 

Предметом конкуренції є метеорологічна інформація та послуги (як 
товар), завдяки яким завойовується визнання та фінанси споживача. 
Об’єктом – є споживач, оскільки він має право вибору і товару, і 
виробника.  

З одного боку – наявність конкурентів створює атмосферу змагання 
та стимулює діяльність організацій та фірм на ринку. З іншого боку, будь-
яка фірма намагається випередити конкурентів, завоювавши на ринку 
усталені позиції. Саме ця обставина зумовлює необхідність постійного і 
глибокого вивчення конкурентноспроможності фірми відносно основних 
конкурентів.  

Аналіз конкурентів має на меті дослідження їхньої 
конкурентоспроможності і розподіл сфер впливу на ринку (рис. 4.12). 

Рівень конкурентоспроможності фірми чи організації визначається 
за цілим рядом показників її потенціалу – виробничого і науково-
технічного, фінансово-кредитного, товарно-збутового, соціально-
економічного. Показники, що найкращим чином дозволяють 
охарактеризувати і оцінити конкурентоспроможність того або іншого 
конкретного підприємства, відбираються, як правило, шляхом опитування 
експертів. Так само методом експертних оцінок показникам в залежності 
від обраної методики присвоюються відповідні вагові коефіцієнти. Як 
правило, до основних показників конкурентоспроможності фірми 
належать наступні: виробничі потужності, фінансовий стан, концепція 
товару, якість, ціна, збут, реклама, імідж. Кінцеві оцінки показників 
конкурентоспроможності оформлюються у вигляді таблиці, що дозволяє 
легко провести аналіз рівня конкурентоспроможності за різними 
показниками.   
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Рис. 4.12. Напрямки аналізу конкурентів 

 
 

4.4.8. Формування іміджу організації 
 
Імідж організації – це певний її образ, що сформувався у свідомості 

людей. В будь-якої організації є імідж незалежно від того чи працює над 
ним хтось чи ні. В останньому випадку імідж в споживачів складається 
стихійно і немає жодних гарантій, що він буде адекватним та сприятливим 
для фірми. Таким чином, можна говорити про керований 
(контрольований) та некерований (неконтрольований) імідж. Формування 
керованого сприятливого іміджу організації є процесом більш вигідним та 
менш трудомістким, ніж виправлення спонтанного несприятливого 
образу, що сформувався в свідомості споживачів. 

Керований імідж фірми відображає її комерційну політику – 
орієнтацію роботи на певні запити певної групи споживачів. Створення 
іміджу – це питання стратегічного планування діяльності компанії. Воно є 
результатом роботи професіоналів у галузі маркетингу, дизайну, 
психології, лінгвістики та реклами, PR-фахівців. Проте, імідж організації 
формується не лише спрямованими на це діями та заходами – для 
формування іміджу не менш важливою є якість виробленої продукції та 
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послуг, ставлення персоналу до своїх клієнтів та власної діяльності, а 
також деякі інші чинники. 

Сприятливий імідж має були адекватним (відповідати реально 
існуючому образу чи специфіці компанії), оригінальним (відрізнятися від 
образів інших фірм чи товарів, особливо – однотипних), бути пластичним 
(не застарівати, не виходити з моди) та «мати точну адресу» (бути 
привабливим для визначеної цільової аудиторії, тобто – для дійсних і 
потенційних замовників).  

У свідомості потенційних споживачів МПР досить часто формується 
негативний імідж метеорологічних підрозділів ДСНС України, який досить 
чітко може бути охарактеризований тезою: «метеорологи часто 
помиляються». Саме тому організації, що займаються виготовленням 
МПР потребують у своєму складі фахівців (або навіть штат фахівців – 
залежно від розмірів організації), що знають основи маркетингу та зв’язків 
з громадськістю і зуміють сформувати позитивний імідж цих організацій. 
Спеціаліст по зв’язках з громадськістю забезпечує засоби масової 
інформації прес-релізами, зведеннями, відомостями про організацію та 
іншими матеріалами, що можуть становити інтерес для потенційних 
споживачів та населення. 

Етапи створення іміджу: 
1) визначення цільової аудиторії; 
2) розробка концепції іміджу; 
3) формування, впровадження і закріплення іміджу у свідомості 

споживача. 
Створення позитивного іміджу організацій, що виготовляють 

метеорологічну продукцію, та підтримання його на належному рівні 
забезпечується багатьма чинниками: 

1) виробництвом МПР найвищої якості; 
2) корпоративним етикетом; 
3) регулярним проведенням опитувань споживачів, передбаченням 

їхніх запитів та потреб в метеорологічній інформації та послугах, що 
змінюються; 

4) постійним вдосконаленням і підйомом стандартів 
обслуговування споживачів; 

5) пропозиціями якісної МПР за конкурентоздатними цінами; 
6) ефективною рекламою та громадськими зв’язками. 
Створення позитивного іміджу організації, що виробляє 

метеорологічну продукцію дає наступні конкурентні переваги, що 
призводять до подальшого економічного ефекту: 

 споживачі готові платити за МПР вищу ціну; 

 сприяє розширенню частки ринку, тобто збільшенню обсягів 
продажів; 
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 завдяки лояльності споживачів, реалізація продукції приносить 
до стабільно вищого прибутку, оскільки знижує ризики, наступні 
маркетингові витрати; 

 створює доброзичливе ставлення до організації всіх зацікавлених 
груп: допомагає знайти нових працівників, забезпечити суспільну і 
державну підтримку, тощо. 
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Питання для самоперевірки до розділу 4 
 

1. Перерахувати основні детермінанти, що визначають якість 
метеорологічної інформації та метеорологічної послуги в умовах глобалізації 
та постіндустріального розвитку людського суспільства. 
2. Що таке якість персоналу? 
3. Що таке погодні деривативи? 
4. Назвати основні форми комерціалізації метеорологічної інформації та 
послуг в ринковій економіці. 
5. Що є головною метою маркетингу метеорологічної інформації та послуг? 
6. Охарактеризувати основні джерела маркетингової інформації. 
7. Назвати основні етапи в розвитку системи маркетингу метеорологічної 
організації. 
8. Перерахувати спеціальні вимоги до різних видів метеорологічної продукції. 
9. Як використовуються результати маркетингових досліджень 
метеорологічної інформації та послуг? 
10. Що таке реклама метеорологічного продукту? 
11. Перерахувати основні функції реклами. 
12. Пояснити, що таке непряма реклама метеорологічної продукції. 
13. Які види професійної реклами бувають? 
14. Охарактеризувати основні стимули споживання метеорологічного 
продукту. 
15. Охарактеризувати чинники, що визначають попит на метеорологічну 
продукцію. 
16. Що таке сегментація ринку метеорологічної продукції? 
17. Що таке позиціонування метеорологічної продукції? 
18. Охарактеризувати основні стратегії підприємств у формування ціни. 
19. В яких випадках застосовується стимулювання збуту? 
20. Назвати основні методи стимулювання збуту метеорологічної продукції. 
21. Охарактеризувати основні напрямки аналізу конкурентів. 
22. Яким чином забезпечити створення позитивного іміджу організацій, що 
виготовляють  метеорологічну продукцію та підтримувати його на 
належному рівні? 
23. Які переваги дає позитивний імідж організації, що виробляє 
метеорологічну продукцію? 
24. Яким чином може бути організована маркетингова діяльність в 
організації, що виробляє МПР? 
25. Перерахувати основних суб’єктів відносин щодо комерціалізації 
метеорологічного продукту в умовах сучасних постіндустріальних 
глобалізаційних перетворень. 
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РОЗДІЛ 5 

ЕКОНОМІКА ЗМІНИ КЛІМАТУ 

 

5.1. Глобальна зміна клімату та її прояв на території України 
 

Дослідження клімату України свідчать, що протягом останніх 

десятиліть температура та деякі інші метеорологічні параметри 

відрізняються від значень кліматичної норми (усередненого значення за 

період 1961−1990 рр.). За даними В.О. Балабух (2013), середньорічна 

температура повітря за останні двадцять років (1991−2010 рр.) зросла на 

0,8°С, відносно кліматичної норми. Помітно підвищилася середня за зиму 

приземна температура повітря: на крайньому північному сході території 

України за кліматологічною стандартною нормою (1961–1990 рр.) 

проходила ізотерма -6°С, в той час, як за період 1991−2010 рр. – там 

проходить ізотерма -4,0° (рис. 5.1, 5.2); у південному напрямі значення 

кожної ізотерми стало вищим на 1°С; на заході розташована ізотерма -

2°С замість – -3°С як було раніше; на сході – ізотерма -4°С замість – -5°С; 

у Криму – там, де проходила ізотерма – 0°С знаходиться ізотерма +1°С.  

У липні температура повітря підвищилась на всій території України 

на 1,0–1,5°С. На заході проходить ізотерма +19°С замість +18°С; на півдні 

– ізотерма +22°С, якої не спостерігалося на карті температури за 

стандартний кліматичний період (рис. 5.3 і 5.4).  

У зв’язку з глобальною зміною клімату, що впливає на 

трансформацію регіонального клімату та окремі метеорологічні величини, 

середня місячна температура повітря в Україні протягом останніх двох 

десятиліть зазнала значних змін порівняно з періодом 1961–1990 рр. 

Температура повітря стала вищою у більшості місяців і в цілому за рік, 

лише у вересні, листопаді та грудні вона набула дещо нижчих значень 

(Балабух В.О., 2013). 

Значні зміни відбулися і в настанні весняного та закінченні 

осіннього сезонів  – перехід температури повітря через 0°С весною на 

всій території відбувається раніше: у Криму – на 5−6 днів і більше, на 

південному заході – на 4−5 днів, заході – на 3−4 дні, узбережжях Чорного 

і Азовського морів – на 2−4, на решті території – на 1−2 дні, порівняно з 

кліматичною нормою. У Кримських горах перехід через 0°С залишився 

без змін, а на Південному березі Криму температура повітря не 

знижувалась до 0°С і нижче (П’яте національне повідомлення України з 

питань зміни клімату, 2009). 
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Рис. 5.1. Середня за зиму приземна температура повітря  
за 1961–1990 рр. (Балабух В.О., 2013) 

 

 
 

Рис. 5.2. Середня за зиму приземна температура повітря  
за 1991–2010 рр. (Балабух В.О., 2013) 
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Рис. 5.3. Середня за літо приземна температура повітря  
за 1961–1991 рр. (Балабух В.О., 2013) 

 

 
 

Рис.5.4. Середня за літо приземна температура повітря  
за 1991–2010 рр. (Балабух В.О., 2013) 
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Також спостерігаються зміни екстремальних (максимальної та 
мінімальної) температур. Мінімальна температура зросла у переважній 
більшості місяців та у цілому за рік. У віковому ході максимальної 
температури у зимові місяці, особливо у січні, визначилась тенденція до 
її зростання.  

Відбувся перерозподіл кількості опадів по регіонах України та по 
сезонах (у зимовий сезон кількість опадів у цілому по країні зменшилась, 
а восени – навпаки дещо зросла, весною і влітку – змінилась несуттєво) – 
хоча в цілому за рік кількість опадів залишилася практично без змін 
(рис. 5.5).  

 

 
 

Рис. 5.5. Перерозподіл опадів по сезонах за 1991–2010 рр. порівняно з 
кліматичною нормою (Балабух В.О., 2013). 

 
На фоні незначних змін середньорічної кількості атмосферних 

опадів для території України, помітними є зміни інтенсивності та 
характеру їх випадання. Багато кліматологів у своїх роботах відзначають, 
що останнім часом почастішали випадки, коли за кілька годин випадає 
половина або місячна норма опадів. Підвищення температури повітря та 
нерівномірний розподіл опадів, що мають зливовий, локальний характер, 
не забезпечують ефективного накопичення вологи в ґрунті, може 
спричинити зростання повторюваності та інтенсивності посух. 

Стихійні метеорологічні явища є найнебезпечнішим проявом 
нестабільності клімату. Протягом останнього десятиліття в усьому світі 
(включаючи Україну) зросла їх кількість. У багатьох випадках, вони 
характеризуються значною інтенсивністю, завдають суттєвих збитків 
економіці та призводять до людських жертв.  

В Україні найпоширенішим СМЯ є дуже сильний дощ (30 мм і більше 
за 12 годин і більше), що зумовлює катастрофічні селі, повені, 
підтоплення значних територій сільськогосподарських угідь, житлових та 
виробничих приміщень і навіть призводить до зміни ландшафту (Стихійні 
метеорологічні явища на території України за останнє двадцятиріччя 
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(1985–2005 рр.), 2006). За 1986−2010 рр. зафіксовано 1355 випадків 
такого дощу (це 44% від усієї кількості СМЯ, що спостерігалися в Україні 
в цей період). За даними Осадчого В.І. та Бабіченко В.М. (2012) у 
середньому щорічно реєструється 53 випадки дуже сильного дощу. 
Повторюваність дуже сильного дощу з року в рік може суттєво 
змінюватися залежно від синоптичних процесів. Проте на фоні таких змін, 
спостерігається тенденція до зростання їх кількості. 

Крім того, розподіл випадків дуже сильного дощу є нерівномірним по 
території України – за кількістю випадків виділяється Крим (в середньому 
за рік 17 випадків), Закарпатська (12 випадків), Івано-Франківська (7 
випадків) та Чернівецька (6 випадків) області. В інших областях, як 
правило, спостерігається 1−2 випадки сильного дощу за рік. Зростає 
кількість дуже сильних дощів, що охоплюють значні території. Найвища 
повторюваність дуже сильних дощів для всієї території України 
характерна для літнього сезону – 61%.   

Друге місце серед СМЯ займає сильний вітер (19%) і явища, 
пов’язані з ним (шквал, смерч, пилова буря). За 1986−2010 рр. було 
зафіксовано 398 випадків сильного вітру. Якщо врахувати всю вітрову 
діяльність в комплексі (шквал, смерч, пилова буря, сильна хуртовина (в 
холодний період), то за цей період зафіксовано 830 випадків, пов’язаних 
з сильним вітром (27% загальної кількості стихійних явищ) (Осадчий В.І., 
Бабіченко В.М., 2012). 

У зимовий період на території України досить часто спостерігаються 
дуже сильні снігопади (кількість опадів 20 мм за 12 год і менше), що 
можуть призводити до порушення нормального функціонування 
комунального господарства, автомобільного та залізничного транспорту, 
обривів ліній електропередач та зв’язку, порушення ритму робіт на 
будівельних об’єктах. В останні роки спостерігається тенденція до 
зростання кількості випадків сильних туманів на території України − за 
п’ятиріччя 2001–2005 рр. спостерігався 51 випадок проявів цього 
стихійного метеорологічного явища, а за 2006–2010 рр. – вже 143, за цей 
же період зросла кількість випадків крупного граду, шквалу, сильної 
ожеледі, сильної хуртовини, сильних складних відкладів (Осадчий В.І., 
Бабіченко В.М., 2012). 

До атмосферних явищ, що можуть спричинити суттєві негативні 
наслідки, належать також хвилі тепла. 

 

Хвиля тепла – період аномально спекотної погоди, що проявляється 
на певній території.  
ВМО рекомендує використовувати наступні критерії для визначення 
цього явища: ХТ – це період, протягом якого максимальна добова 
температура повітря понад 5 послідовних днів перевищує середню 
максимальну температуру повітря даного дня за період 1961–
1990 рр. на 5 °С. 
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За столітній період на території України майже на всіх 
досліджуваних станціях найвища кількість випадків цього явища 
спостерігалася протягом останньої декади (2001–2010 рр.). На рис. 5.6 
для прикладу представлена динаміка кількості випадків хвиль на окремих 
станціях. 

 

 
 

 
 

Рис. 5.6. Динаміка кількості випадків хвиль  
тепла в Україні (Shevchenko O. et al, 2013) 
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Крім того, саме впродовж останнього десятиліття на більшості 
станцій були зафіксовані найпотужніші хвилі тепла (табл. 5.1). Для 
характеристики інтенсивності ХТ, як правило, використовується 
кумулятивна TMAX  протягом окремої ХТ. Зазвичай протягом окремої ХТ 
цю характеристику розраховують як суму різниць між максимальною 
добовою температурою повітря та певним граничним значенням, що 
залежить від визначення хвиль тепла, що використовується 
(Shevchenko O. et al, 2013).   

 
Таблиця 5.1.  

Найпотужніші хвилі тепла в Україні за період 1911–2010 рр. 
 

Станція  
Найвища 

кумулятивна TMAX, °С  
Дата  

Тривалість 
(дні) 

Київ  108,6 31.07–17.08.2010 18 

Львів 35,8 28.06–03.07.1938 6 

Лубни 103,2 31.07–17.08.2010 18 

Харків 117,0 30.07–18.08.2010 20 

Луганськ 127,8 26.07–18.08.2010 24 

Вінниця 75,5 10.08–24.08.1946 15 

Ужгород 45,1 22.07–09.09.1994 19 

Чернівці 70,1 09.09–22.08.1946 14 

Одеса 46,4 05.08–16.08.2010 12 

Ізмаїл 46,3 16.07–25.07.2007 10 

Генічеськ 23,0 24.07–30.07.2001 7 

Керч 35,3 31.07–18.08.2010 19 

Сімферополь 70,7 30.07–18.08.2010 20 

 
Хвиля тепла 2010 р. була найпотужнішою та найтривалішою за 

літній сезон 1911–2010 рр. для східних та південних регіонів України. 

Аномальна спека була спричинена так званим «блокуючим 

антициклоном», що сприяв збереженню стійкого характеру погоди.  

Зміна клімату, що очікується у майбутньому. Різноманітні проекції 

кліматичних змін для Східної Європи показують, що основні тенденції 

зміни клімату в майбутньому пов’язані зі збільшенням температури та 

зменшенням або несуттєвою зміною кількості опадів – відповідно зі 

зростанням посушливості клімату.  

За даними Гнатюк Н.М. та Краковської С.В. (які отримано на основі 

сформованого ансамблю з 10-ти МЗЦАО міжнародного проекту CMIP3), у 

2011–2030 рр. у середньому для території України температура 

підвищиться на 0,4–0,5°С, у діапазоні від 0,1°С у західному регіоні весною 
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до 0,8°С на північному-сході влітку (рис. 5.7). В наступний 20-річний 

період 2031–2050 рр. в середньому по території значення температури 

збільшуватимуться відносно сучасного клімату на 1,2–1,5°С, у діапазоні 

від 0,7°С на заході навесні до 1,9°С на північному сході взимку (рис. 5.8).   

 

 
 

Рис. 5.7. Проекція змін температури повітря в 2011−2030 рр. відносно 
1991−2010 рр. (Гнатюк Н.М., 2016; Краковська С.В., 2013) 

 

 
 

Рис. 5.8. Проекція змін температури повітря в 2031−2050 рр. відносно 
1991−2010 рр. (Гнатюк Н.М., 2016; Краковська С.В., 2013) 
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Має дещо зрости в 2011−2030 рр. і кількість опадів, порівняно з 

1991−2010 рр. – в середньому по Україні за рік на 7% (Гнатюк Н.М., 2016), 

найсуттєвіше в квітні – на 21%, та січні і березні – по 17%. У серпні 

прогнозується суттєве зменшення кількості опадів – на 12%, у жовтні та 

липні – на 7% та 1%, відповідно (табл. 5.2). 

 

Таблиця 5.2.  

Проекція змін середніх місячних сум опадів (%) по регіонах у 

2011−2030 рр. відносно 1991−2010 рр. (Гнатюк Н.М., 2016; 

Краковська С.В., 2013) 

 
Регіон І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII Рік 

Пн 18 6 19 16 6 0 -4 -6 -3 -5 14 19 7 

Зх 26 12 18 9 12 11 7 -4 1 -5 13 15 9 

Центр 16 0 21 26 3 1 -3 -15 0 -11 4 12 5 

Сх 22 9 17 21 -1 16 8 -13 42 1 8 12 12 

Пд 5 -2 9 32 1 4 -8 -20 5 -13 4 9 2 

Укр 17 5 17 21 4 6 -1 -12 7 -7 9 13 7 

 

Зростання температури та зміна режиму зволоження призведуть до 

зміни водного стоку річок і відповідно водозабезпечення окремих регіонів. 

На базі результатів прогнозування кліматичних показників для території 

України з використанням регіональної моделі REMO та водно-балансової 

моделі запропонованої фахівцями Міжурядової групи з питань зміни 

клімату (МГЕЗК) С.І. Сніжком та ін. (Сніжко С.І. та ін., 2012) виконано 

розрахунки прогнозних характеристик водного стоку на території України 

в ХХІ столітті і встановлено, що протягом нинішнього століття для 

переважної кількості адміністративних областей України буде 

спостерігатися зменшення поверхневого водного стоку, що пов’язано з 

потеплінням.  

Зміна водних ресурсів місцевого стоку буде відбуватися впродовж 

прогнозного періоду таким чином:  

 до 2020 р. – не очікується значних змін водного стоку, які б могли 

суттєво порушити існуючі схеми водогосподарського менеджменту;  

 2021 – 2040 рр. – очікується припинення стоку в маловодні роки 

в Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій 

областях, в середні та багатоводні роки – в Херсонській та Одеській 

областях (рис. 5.9). 

На розвиток окремих галузей економіки, наприклад, для сільського 

господарства чи енергетики, може суттєво впливати нерівномірність 

забезпечення територій водними ресурсами протягом року. Під впливом 

кліматичної зміни буде відбуватися подальша трансформація сезонного 

розподілу водних ресурсів, яку неодмінно потрібно враховувати при 
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плануванні та проведенні економічної діяльності на тій чи іншій території 

у близькій та віддаленій перспективі. 

 

 
 

Рис. 5.9. Розподіл прогнозних водних ресурсів місцевого стоку у 2021–

2040 рр. по адміністративних областях України (середній шар стоку за 

багаторічний період, мм) (Сніжко С.І. та ін., 2012) 

 

Дослідження можливих змін сезонної динаміки водного стоку деяких 

репрезентативних річкових басейнів України (Тетерева, Західного Бугу та 

Самари) з використанням еко-гідрологічної моделі SWIM та різних 

кліматичних сценаріїв на основі  кількох репрезентативних траєкторій 

парникових газів  в атмосфері (RCP) показало (Didovets I. et al., 2017), що 

внаслідок підвищення температури повітря взимку для всіх груп сценаріїв 

в досліджених басейнах відбудеться зсув весняного водопілля на більш 

ранній період (рис. 5.10). В літні місяці річковий стік не зазнає суттєвих 

змін для періоду з 2010 р. по 2041 р., але для двох останніх періодів 

очікується зменшення водного стоку до 17%. 
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Рис. 5.10. Зміни в сезонній динаміці середньомісячних сум опадів для 
трьох басейнів дослідження до кінця століття для трьох груп сценаріїв,  

які враховують різні рівні викидів парникових газів  
(L – низький рівень, I – середній рівень, H – високий рівень) 

 

Отже, за всіма виконаними проекціями  клімату  слід 
очікувати: 

 зростання температури повітря,  

 зміщення кліматичних сезонів, 

 зміну тривалості вегетаційного періоду,  

 зростання повторюваності та інтенсивності хвиль тепла,  

 зміну співвідношення між випаданням рідких та твердих опадів, 

 зменшення тривалості залягання стійкого снігового покриву,  

 зростання повторюваності та інтенсивності прояву стихійних 
гідрометеорологічних явищ, 

 зміну водних ресурсів місцевого стоку та їх сезонного розподілу. 
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5.2. Сучасні кліматичні ризики та їх особливості 
 
Поняття ризику. Моніторинг та управління ризиками. Наприкінці 

ХХ – на початку ХХІ століття катастрофи стали невід’ємною рисою 
розвитку сучасної цивілізації, а сам термін «ризик» надійно ввійшов у 
лексику щоденного життя. В публікаціях на екологічну та 
гідрометеорологічну тематику термін «ризик» асоціюється з дуже 
широким та різноманітним колом понять. Складність поняття ризику 
пояснюється його комплексністю (Гидрометеорологические риски, 
2008). Аналіз джерел інформації показує, що найчастіше поняття «ризик» 
ототожнюють з ймовірністю катастрофічного явища, збитками та 
ймовірністю загибелі людей. 

Ключовим поняттям, що характеризує ступінь захищеності від 
впливу ризику, є безпека. В загальному випадку під безпекою (що включає 
техногенні, природні та екологічні аспекти) зазвичай розуміють стан 
захищеності суспільства від надмірних шкідливих впливів техногенних, 
природних та екологічних чинників. При цьому мається на увазі, що 
забезпечуються умови, за яких виключається перевищення науково-
обґрунтованих допустимих рівнів фізичних впливів, концентрація 
шкідливих речовин та дозових навантажень. 

 

Ризик – це ймовірнісна міра виникнення техногенних та природних 
явищ, що супроводжуються формуванням та дією шкідливих чинників 
та нанесених при цьому  соціальних, економічних екологічних (а інколи 
– й естетичних) збитків. 

 

Управління ризиком – це цілеспрямована діяльність, що 
ґрунтується на оцінці ризику і спрямована на реалізацію найкращого 
з можливих способів зменшення ризиків до рівня, який суспільство 
вважає прийнятним, виходячи з існуючих обмежень на ресурси і час.  

 
Структура системи управління включає наступні основні елементи: 

 ідентифікація всіх джерел ризику для здоров’я населення та 
довкілля в регіоні, встановлення рівнів прийнятного ризику, виходячи з 
економічних та соціальних чинників та механізмів державного 
регулювання безпеки; 

 моніторинг довкілля; 

 аналіз ризику виникнення надзвичайної ситуації; 

 здійснення превентивних заходів зі зниження ризику 
надзвичайних ситуацій та зменшення їх наслідків; проведення аварійно-
рятувальних робіт при надзвичайних ситуаціях. 

Сутність та призначення моніторингу та прогнозування – в 

спостереженні, контролі та передбаченні небезпечних процесів та явищ 
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погоди і техносфери, що є джерелами надзвичайних ситуацій, а також – 

динаміки розвитку надзвичайних ситуацій, визначенні їх масштабів з 

метою вирішення задач попередження та організації ліквідації наслідків. 

Діяльність з моніторингу та прогнозування надзвичайних ситуацій 

природного і техногенного характеру через їх величезну різноманітність – 

також різна. Наприклад, моніторинг і прогноз явищ гідрометеорологічного 

характеру здійснюється організаціями Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій. 

Кліматичні ризики. Зміна клімату, яку тривалий час ігнорували та 

намагалися не визнавати її існування, кілька десятиліть тому увійшла до 

переліку глобальних екологічних проблем. Детальні дослідження 

кліматичної зміни показали, що на початку ХХІ ст. масштаби її прояву 

сягнули такого рівня, що перетворилися на потужний чинник впливу не 

лише на окремі галузі господарства чи економіки окремих країн, але й на 

глобальні економічні процеси, на соціально-економічний розвиток 

суспільства, продовольчу та енергетичну безпеку. Одним із проявів 

кліматичної зміни є збільшення в багатьох регіонах мінливості і 

екстремальності клімату. Небезпечні явища, що спостерігаються 

протягом кількох останніх десятиліть, виявилися більш інтенсивними і 

руйнівними, ніж будь-коли раніше. Статистичні дані свідчать про 

зростання збитків від небезпечних погодних і кліматичних явищ в усьому 

світі. Близько 90% найтяжчих економічних втрат припадає не на такі 

явища природи, як виверження вулканів, цунамі і землетруси, а – на 

паводки, повені, сильний вітер, зливові дощі, град, посухи, і т.д. 

(рис. 5.11). За даними Munich RE (www.munichre.com), в 2016 р. на 

планеті відбулося 1060 небезпечних природних явищ, серед яких 

переважали гідрометеорологічні (рис. 5.12).  

Негативні наслідки для грошових оборотів компаній можуть 

виникати навіть тоді, коли погодні умови не були екстремальними. Іноді 

для зниження доходів досить незвичайних, несезонних або просто 

несподіваних погодних явищ. 

В 2012 р. по всьому світу відбулося 905 стихійних лих, 93% з яких 

були пов’язані з погодою. Вони призвели до збитків в розмірі 

170 млрд дол. США. За даними компанії Allianz Global Corporate & 

Specialty SE (AGCS), що є страхувальником значних промислових ризиків, 

лише за 2009–2012 рр. страхувальники по всьому світу виплатили по 

70 млрд дол. США щороку за збитки, пов’язані з екстремальними 

природними явищами, хоча в 80-ті роки щорічна сума виплат за такі 

збитки становила «лише» 15 млрд дол. США. За даними Міжнародного 

банку реконструкцій та розвитку, щорічний збиток від природних 

надзвичайних ситуацій лише державного та регіонального рівня в Україні 

у 2000–2006 рр. становив близько 340 млн дол. США. 
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Рис. 5.11. Кількість природних катастроф за 1980–2016 рр. 
(www.munichre.com) 

 
В умовах зростання кількості стихійних гідрометеорологічних явищ  

та збитків від них управління погодно-кліматичними ризиками стало 
наскільки актуальним, що піднімається на міжнародному та 
національному рівнях.  

У 2009 р. на ІІІ Всесвітній Конференції з питань клімату в м. Женеві 
було прийнято рішення про розробку Глобальних рамкових основ для 
кліматичного обслуговування (ГРОКО) (Global Framework for Climate 
Services (GFCS) – англ.). А в 2012 р. на позачерговій сесії Всесвітнього 
метеорологічного конгресу програма ГРОКО, розроблена ВМО, була 
затверджена. До складу програми включені системи 
гідрометеорологічних спостережень і моделювання клімату, 
інформаційна кліматична система і як основний компонент – система 
забезпечення користувачів секторів економіки і соціальної сфери 
кліматичною інформацією про мінливість клімату. Особливістю ГРОКО, 
що дозволяє визначити даний проект – як новий стратегічний напрямок 
розвитку кліматології, є її практична спрямованість. Пріоритетними 
складовими інформаційної кліматичної системи є інтегровані в неї 
економічні методи. Це, перш за все, оцінка факторів кліматичного ризику, 
які кількісно характеризують наслідки зміни і мінливості клімату і слугують 
відправними точками для управління ризиками та адаптації людської 
діяльності до сучасного і майбутнього клімату.  
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 Геофізичні явища (землетруси, цунамі, вулканічна активність, ін.) 
 Метеорологічні явища (тропічні шторми, позатропічні шторми, 

місцеві шторми, ін.) 
 Гідрологічні явища (паводки, ін.) 
 Кліматичні явища (екстремальні температури, посухи, лісові 

пожежі, ін.)  
 
Рис. 5.12. Основні природні явища за 2016 р., що призвели до втрат та 

збитків (www.munichre.com) 
 

Хіогська (2005 р.) і Сендайська (2015 р.) рамкові програми зі 
зменшення ризику лих відзначали пріоритетний характер управління 
кліматичними ризиками для забезпечення сталого розвитку суспільства 
на локальному, національному та глобальному рівнях. Як випливає з 
пріоритетів Сендайської рамкової програми, інвестувати в зниження 
ризиків ефективніше, ніж оплачувати наслідки катастроф. 

 

Детальніше про: 
ГРОКО – https://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1102_ru-p1.pdf  
Сендайську рамкову програму – 
https://www.unisdr.org/files/43291_russiansendaiframeworkfordisasterri.pd
f 
Спеціальну доповідь «Управління ризиками екстремальних явищ та 
лих для сприяння адаптації до зміни клімату» – 
https://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srex/IPCC_SREX_RU_web.pdf  

 

https://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1102_ru-p1.pdf
https://www.unisdr.org/files/43291_russiansendaiframeworkfordisasterri.pdf
https://www.unisdr.org/files/43291_russiansendaiframeworkfordisasterri.pdf
https://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srex/IPCC_SREX_RU_web.pdf
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Питаннями з управління кліматичними ризиками також займається 
відкрита група експертів Комісії з кліматології ВМО «Взаємодія з 
користувачами з метою адаптації до клімату та управління ризиками». У 
2012 р. за участю цієї групи був розроблений документ «Удосконалення з 
управління кліматичними ризиками на місцевому рівні – технології, 
приклади, позитивний досвід і рекомендації для членів ВМО». Він містив 
аналіз методів з управління ризиками, зумовленими зміною і мінливістю 
клімату. В подальшому експертна група планує випуск Керівництва з 
управління кліматичними ризиками для національних гідрометслужб. В 
2012 р. Міжурядова група експертів зі зміни клімату випустила спеціальну 
доповідь «Управління ризиками екстремальних явищ та лих для сприяння 
адаптації до зміни клімату». 

Концепцію кліматичного ризику та чинники, що його визначають 
добре ілюструє схема МГЕЗК (рис. 5.13).  

 

 
 

Рис. 5.13. Концепція кліматичного ризику МГЕЗК (Управление рисками 
экстремальных явлений и бедствий для содействия адаптации к 

изменению климата, 2012) 
 
Таким чином, можна говорити про кліматичний ризик, якщо на певній 

території спостерігаються небезпечні або несприятливі метеорологічні 

явища і існує якийсь об’єкт (реципієнт ризику), що знаходиться під їх 

ймовірним впливом і вразливий до них. В якості реципієнту ризику може 

виступати населення, території, галузі економіки, екосистеми, технічні 

об’єкти і процеси.  Стосовно небезпечних метеорологічних явищ, то їх 

перелік, що затверджений НМГС, включає в себе екстремальні значення 
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метеорологічних величин, що перевищують задані межі, а також повільні 

кліматичні зміни (наприклад, підвищення рівня моря, танення вічної 

мерзлоти і т. д.).  

Незважаючи на те, що термін «кліматичний ризик» останнім часом 

можна почути дуже часто, до теперішнього часу поняття «кліматичний 

ризик» остаточно не визначено, і відповідна термінологія не є 

загальновживаною. Різні автори вкладають неоднаковий зміст у поняття 

«ризик». Наприклад, ряд авторів надають поняттю «ризик» сенс 

ймовірності загрози (ймовірність смерчу, шквалу і т. д.), не беручи до 

уваги при цьому вразливість об’єкта. Але навіть у тих випадках, коли різні 

експерти поділяють таку ж думку, вони можуть використовувати різні 

терміни. Один з них, наприклад, може говорити про ризик смерчу, інший 

– про ризик руйнування будівлі (внаслідок смерчу), а третій прагне оцінити 

ризик загибелі людей в даному приміщенні внаслідок його руйнування.  

 

На нашу думку, серед існуючих, оптимальним є визначення 

кліматичного ризику, яке можна сформулювати, виходячи з концепції 

МГЕЗК (рис. 5.13): кліматичний ризик – це ймовірність негативних 

наслідків чи очікуваних втрат, що формується в результаті 

взаємодії небезпечних метеорологічних явищ та повільних 

кліматичних змін з вразливістю і схильністю реципієнта. 

 

Розглядаючи кліматичні ризики їх можна типізувати за різними 

ознаками. Наприклад, за економічним ефектом виділяють економічні та 

нематеріальні ризики (рис. 5.14).  

Також розглядаючи кліматичні ризики, досить часто виділяють 

очікувані, комплексні кліматичні ризики та ризики, що пов’язані з 

повільними кліматичними змінами.  

Очікувані кліматичні ризики розраховуються за результатами 

моделювання майбутнього клімату та інформації про стратегії соціально-

економічного розвитку тих чи інших районів або галузей економіки. 

Існує достатня кількість літератури, що містить опис сценаріїв і 

модельних оцінок зміни клімату в XXI ст. Поряд з глобальними моделями 

для отримання більш детальної інформації про майбутній клімат можуть 

застосовуватися регіональні кліматичні моделі. У ряді випадків через брак 

просторово-часового розподілу результатів прямих модельних 

розрахунків доводиться вдаватися до непрямих. За наявного 

кліматичного матеріалу (дані спостережень) встановлюються зв’язки 

необхідних спеціалізованих характеристик з базовими показниками. При 

цьому передбачається, що ці зв’язки збережуться і в майбутньому. 
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Рис. 5.14. Види кліматичних ризиків за економічним ефектом 

 
Ризики, що пов’язані з повільними кліматичними змінами. Згідно 

рішення, прийнятого на Канкунській конференції зі зміни клімату, 2010 р. 
до повільних кліматичних змін належать зростання температури повітря, 
підйом рівня моря, танення материкового льоду та ін. За своєю природою 
ці зміни значно відрізняються від екстремальних кліматичних явищ і 
мають довгострокові і широкомасштабні наслідки (підвищення 
кислотності океанічних вод, засолення ґрунтів, деградація лісів і 
земельних угідь, зменшення біорізноманіття, опустелювання, тощо). При 
цьому повільні зміни можуть здійснювати відчутний вплив на частоту, 
інтенсивність, просторовий розподіл і тривалість екстремальних явищ. 
Важливим є той факт, що в довгостроковій перспективі поступові зміни 
можуть зачепити значно більшу кількість людей, ніж екстремальні явища.  

Комплексні ризики. У ряді випадків на реципієнта впливає сукупність 
небезпечних процесів, що створює комплексний ризик. З іншого боку, 
іноді навіть при впливові одного небезпечного явища можна говорити про 
комплексний ризик (наприклад, підйом рівня моря може викликати 
одночасно руйнування берега, засолення підземних вод, заболочування 
території і т. д.). Тому при аналізі ризиків для конкретної території 
необхідно розглядати весь комплекс чинників, що впливають і комплекс 
реципієнтів ризику.  

Слід також мати на увазі, що для багатьох небезпечних явищ 
додаткову серйозну загрозу становить так званий «вторинний» ризик. 
Наприклад, при випаданні сильного дощу вторинним ризиком може бути 
формування подальших повеней, розмиви насипів залізних і 
автомобільних доріг, тощо. 

 

Економічний ризик – 
 це добуток ймовірності 

метеорологічної небезпеки 
на величину збитку; 

виражається в одиницях 
вартості 

 

Кліматичні ризики 

Нематеріальний ризик –  
це ймовірність загроз, для 

оцінки масштабу яких 
неможливо або 

недостатньо 
застосовувати показники 

вартості (наприклад, 
соціальна напруженість, 

загроза національній 
безпеці, тощо) 
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Управління кліматичними ризиками. 
 

Управління кліматичними ризиками – це системний і 
скоординований процес прийняття та виконання управлінських 
рішень, в якому кліматична інформація використовується для 
зниження ризиків, пов’язаних з мінливістю і зміною клімату, і реалізації 
можливостей для підвищення стійкості соціальних, економічних і 
екологічних систем. 

 
Першим кроком в цьому процесі є аналіз ризиків.  
 

Аналіз кліматичних ризиків – це дослідження, спрямоване на 
виявлення різних видів ризиків, їх кількісне визначення і прогноз та їх 
взаємодію з антропогенним середовищем.  

 
Ідентифікація кліматичного ризику – це початковий етап аналізу 

кліматичних ризиків і цей процес досить складний, тому що вимагає знань 
в областях застосування кліматичної інформації. Такі знання дозволяють 
визначити весь спектр можливих не лише первинних, але й вторинних 
наслідків небезпечних кліматичних умов.  

У деяких випадках загрозливим фактором при оцінці кліматичного 
ризику може бути не саме небезпечне явище, а створювана ним природна 
або техногенна подія (або розподіл подій), що, в свою чергу, впливає на 
того чи іншого реципієнта. При цьому рекомендується розглядати і 
вторинний ризик вихідного небезпечного явища, тобто, його наслідки – як 
загрозливого фактору ризику.  

1.1. Моніторинг факторів ризику 
Моніторинг гідрометеорологічних умов займає важливе місце в 

комплексі заходів, спрямованих на прогноз ризиків. Необхідним є не лише 
метеорологічний (кліматичний) моніторинг, а й моніторинг вразливості 
реципієнта, що включає всі складові вразливості: схильність, чутливість, 
потенціал адаптивності. Адже, з плином часу змінюються властивості 
реципієнта. Будинки й споруди старіють, вичерпується термін їх 
експлуатації та, відповідно, іншою стає їх реакція на дії атмосферних 
явищ.  

В результаті моніторингу визначаються тренди характеристик 
метеорологічних величин, поведінка екстремумів і спеціалізованих 
кліматичних показників, а також характер і ступінь зміни реципієнтів 
ризику. В умовах нестаціонарного клімату адекватні оцінки трендів стають 
особливо актуальними, оскільки кліматична зміна може вносити 
корективи в розрахункові характеристики метеорологічних величин. 
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Для моніторингу екстремальних значень кліматичних параметрів, 
найбільш важливих для окремих галузей економіки та соціальної сфери, 
Комісією з кліматології ВМО був розроблений програмний продукт 
ClimPACT, що дозволяє оперативно оцінити зміни в часі екстремальних 
значень кліматичних параметрів, найбільш значущих для конкретних 
галузей економіки та соціальної сфери. Також ClimPACT може бути 
використаний для оцінок можливих майбутніх змін індексів впливу на 
основі результатів кліматичного моделювання.  

Моніторинг інших складових ризику (схильності і вразливості 
реципієнтів) на сьогодні не здійснюється систематично. Для його 
виконання кліматологи повинні тісно співпрацювати з фахівцями у 
відповідних галузях економіки. 

І метеорологічний, і технічний моніторинги можуть бути 
глобальними, регіональними, національними та місцевими. Зміни 
повторюваності і інтенсивності несприятливих явищ найзначиміші на 
регіональному і глобальному рівнях, а зміни схильності і вразливості 
інфраструктури та соціальної сфери – на місцевому та національному 
рівнях. 

1.2. Вразливість реципієнта ризику  
Аналізуючи чинники ризику, необхідно визначити всіх можливих 

реципієнтів ризику. Реципієнтів найчастіше поділяють на три основні 
групи: 

 природні; 

 соціальні;  

 технічні. 
Реципієнтами також можуть бути об’єкт чи система об’єктів; процес; 

територія (країна, регіон, область, місто, тощо); галузь економіки. 
Показники реципієнтів не є типовими, а в кожному конкретному випадку 
залежать від виду реципієнту та задачі, що вирішується.  

Метеорологічна небезпека – це загроза для реципієнтів в галузях 
економіки, соціальній сфері, екосистемах на обраній території під 
впливом небезпечних явищ, несприятливих умов погоди чи аномальних 
кліматичних умов.   

Загрози для реципієнта можуть бути типізовані за механізмом 
виникнення, характером та силою впливу, тривалістю дії та за 
охопленням території. 

 

Вразливість реципієнта – це друга складова ризику, що 
характеризує можливу реакцію реципієнта на вплив небезпечного 
природно-техногенного явища.  

 
Вразливість технічних систем може бути виражена через збитки 

(фактичні втрати). Для оцінки вразливості населення до небезпечних 
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природних явищ та розрахунку величини ризику може бути використаний 
так званий «індекс світового ризику» (World risk report, 2014). Даний індекс 
відображає важливість соціальних та деяких економічних чинників, а 
також ефективність дій державної влади, що може в кінцевому результаті 
перетворити (чи не перетворити) природний катаклізм в соціально-
економічну катастрофу. Індекс світового ризику визначається на основі 
співставлення ймовірностей стихійних лих та соціальної вразливості 
суспільства до двох різних типів стихійних лих: раптових небезпек 
(наприклад, ураганів чи підтоплень) та процесів, що відбуваються 
повільно (наприклад, посухи чи підвищення рівня моря).  

1.3. Оцінка кліматичного ризику 
На сьогоднішні існує два основних кількісних підходи до оцінки 

кліматичних ризиків: 

 емпіричний, що ґрунтується на статистичній вибірці з сукупності 
чинників, що загрожують; 

 ймовірнісний, в якому для оцінки ризику використовується один з 
законів розподілу ймовірностей.    

У більшій частині робіт, що присвячені кліматичним ризикам, які 
виникають під впливом небезпечних явищ, представлені в основному 
якісні оцінки кліматичних ризиків (від «дуже низького» до «дуже 
високого»). Для розрахунку техногенних ризиків в літературі початку 
XXI ст. використовуються аналітичні методи. Аналогічні методи для 
кліматичних ризиків почали з’являтися відносно недавно. Наприклад, в 
основу непрямого методу розрахунку економічного ризику від 
небезпечних явищ, розробленого в Головній Геофізичній обсерваторії 
(Кобишева Н.В. та ін., 2015) покладена математична інтерпретація 
ризику як добуток ймовірності природного явища на вразливість деякого 
об’єкту, яке зазнає впливу цього явища (рис. 5.15). За такого підходу 
схильність об’єкту включається у величину вразливості.  

 

 
 

Рис. 5.15. Модель ризику (Кобишева Н.В. та ін., 2015). 
F – частота виникнення небезпеки; С – умовна ймовірність 

вразливості реципієнта ризику до небезпеки 
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Соціальний ризик являє собою співвідношення між кількістю людей, 
що зазнає впливу джерела небезпеки, і ймовірністю такої події.  

Очевидно, що загроза заподіяння шкоди виникає тоді, коли 
реципієнт може зазнати впливу НЯ та НПУ. Схильність реципієнта слід 
розглядати в просторовому і часовому аспекті. Об’єкт впливу може з тією 
чи іншою ймовірністю опинитися в зоні впливу НЯ або поза нею. Тому при 
оцінці ризику ураження об’єкта деяким метеорологічним НЯ доцільно 
зіставляти площі, охоплені НЯ, і площі об’єкта в межах розглянутої 
території дії НЯ. Даний фактор відображає ймовірність знаходження 
об’єкта в зоні дії НЯ. Поряд з просторовим фактором ступінь загрози 
залежить і від тривалості впливу даного НЯ. Необхідно також 
враховувати, що з плином часу ступінь загрози може змінюватися. 

Крім того, для розрахунку вразливості території до небезпечних 
явищ може бути використаний непрямий метод розрахунку, що 
ґрунтується на залежності вразливості від ступеня розвитку території, що 
зазнала лиха. Чим розвиненіша економіка, чим більше населення 
проживає на цій території – тим більшої шкоди вона зазнає при 
проходженні через неї НЯ. Вразливість також залежить від географічних і 
кліматичних особливостей території, що формують певні характеристики 
НЯ. 

Для кількісної оцінки кліматичних ризиків, що створюються 
комплексом НЯ і завдають шкоди інфраструктурі та економіці в цілому, 
може бути використана ймовірнісна оцінка ризиків. Даний підхід 
розроблений в департаменті ООН зі зменшення небезпеки стихійних лих. 
Оцінка ризиків ґрунтується на розрахунку ймовірності перевищення 
інтенсивності НЯ, НПУ та АКУ і відповідних значень максимальних втрат. 
Таким чином, кліматичний ризик розглядається як ймовірність 
несприятливих наслідків, що виникають в результаті аномальних 
кліматичних умов.     

Для оцінки ризиків лих можна використовувати методологію, 
запропоновану М.А. Клячко, що ґрунтується на даних про лиха, що вже 
відбулися, та відомих втратах. Її показниками є величина (магнітуда) 
лиха, індекс відносної соціальної вразливості і показник стійкості до лиха.   

Коли ризик так чи інакше визначено, для подальших дій необхідно 
оцінити його допустимість. Одним з варіантів вирішення цього завдання є 
методика, що ґрунтується на концепції прийнятного (допустимого) ризику. 
Вперше вона була розроблена в Нідерландах і почала застосовуватися в 
практичній діяльності на державному рівні з 1989 р. 

Існують також інші методи оцінки ризику – байесівський підхід, 
моделювання методом Монте-Карло, експертні оцінки, тощо. 
Байесівський підхід варто застосовувати за наявності деякої додаткової 
інформації, наприклад, відомостей про прогноз НЯ, що реалізувався. 
Метод Монте-Карло, навпаки, застосовується тоді, коли кліматична 
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інформація про НЯ відсутня. Експертні оцінки використовують в крайніх 
випадках за повної відсутності інформації для розрахунків.    

Значення прийнятного ризику залежать від комплексу природних, 
соціально-економічних та політичних чинників, тому для різних країн вони 
є різними. Допустимі значення ризику можуть відрізнятися в залежності 
від об’єкта. 

Питання про адаптацію вирішується на основі економічних 
розрахунків. Зважаючи на різні види кліматичних ризиків, при здійсненні 
їх оцінки слід поєднувати різні підходи та брати до уваги особливості 
кожного типу.  

 

При потраплянні в область надмірного ризику, будь-яка діяльність, 
що характеризується рівнем ризику з цієї області, неприпустима, 
навіть якщо вона вигідна для суспільства в цілому. 

В області прийнятного ризику прийняття рішення про 
допустимість ризику є предметом контролю для регулюючого 
органу в напрямку деякого зменшення ризику. 

В області малого ризику будь-яка діяльність є прийнятною і не 
потребує будь-яких додаткових зусиль для адаптації. 

 
З огляду на складний характер повільних поточних кліматичних змін 

і не до кінця зрозумілі механізми взаємозв’язку між ними, необхідно 
виробити особливі підходи до оцінки та управління ризиками, 
зумовленими цими процесами. Одним з основних є інтегрований підхід, 
що поєднує короткочасне і довготривале планування дій по зменшенню 
негативних наслідків кліматичної зміни. При цьому необхідно оцінювати 
спільну дію повільних поточних кліматичних змін і екстремальних 
погодних явищ на об’єкти, що розглядаються.  

Розглядаючи методику оцінки комплексних ризиків, слід 
підкреслити, що кліматичний ризик, створюваний кількома НЯ, часто не є 
сумою ризиків цих НЯ. Комплексний ризик визначається на основі 
багатовимірних розподілів, що становлять комплекс НЯ або комплекс 
наслідків. При цьому аналізуються умовні ймовірності комплектованих 
НЯ. Цьому передує дослідження фізичної картини спільного впливу 
кількох можливих НЯ.  

Також при оцінці ризиків слід брати до уваги вторинні ризики, тобто, 
використовувати системний підхід до аналізу. 

Управління кліматичними ризиками має відбуватися за тісної 
співпраці споживача та постачальника кліматичної продукції. Серед 
основних етапів управління кліматичними ризиками важливу роль також 
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відіграє поширення інформації про кліматичні ризики та завчасне 
попередження (рис. 5.16). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 5.16. Концептуальні елементи завчасного  

попередження для систем управління ризиками (за Martinez, 2004) 

 

Розробка адаптаційних заходів розглядається як основний вид 

процесу управління ризиком.  

Можна виділити наступні основні стратегії адаптації до сучасного і 

майбутнього клімату: 

1) жорсткі стратегії – розвиток інфраструктури, більш стійкої до 

кліматичних впливів; 

2) м’які стратегії – вдосконалення інститутів і систем управління: 

підготовка закладів з координації відгуків на кліматичні виклики і 

підтримки комплексних рішень; врахування досягнень у відповідних 

областях для розробки сучасних технічних рішень; відповідні 

фінансування та страхування. 

1.4. Економічні механізми в управлінні кліматичними ризиками.  

Процес прийняття економічного рішення про адаптацію в певному 

секторі, регіоні, області, тощо, можна представити у вигляді чотирьох 

основних етапів (рис. 5.17).   
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Рис. 5.17. Основні етапи процесу прийняття економічного рішення про 
адаптацію (підготовано за Кобишевою Н.В. та ін., 2015) 

 
Як видно за даної схеми, перед проведенням адаптаційних заходів 

слід оцінити потребу в них. З цією метою визначається діапазон можливих 
впливів зміни та мінливості клімату на основі інформації про ризики, що 
виражаються в одиницях вартості чи енергетичних одиницях. До основних 
економічних методів підтримки прийняття рішень про адаптацію 
належать:  

 аналіз витрат та вигод (застосовується для проектів зі значною 
мірою надійності і з чітко визначеними вигодами від їх реалізації); 

 аналіз ефективності витрат (заходи з важливими 
нематеріальними наслідками, що не повинні бути перевищені – 
наприклад, людські жертви); 

 аналіз за множиною критеріїв (численні і систематичні заходи, до 
яких залучаються різноманітні інститути ); 

 робастні підходи (проекти зі значною невизначеністю та 
тривалими часовими рамками). 

При виборі адаптаційних заходів, крім вищезазначених методів 
економічних оцінок, варто визначати ефективність інвестицій в 

І. З вихідної базової кліматологічної інформації визначається 
необхідна спеціалізована інформація (на майбутнє – за 

результатами моделювання) 

 

Процес прийняття економічного рішення 
про адаптацію 

ІІ. Кліматична інформація трансформується в нормативну, 
ресурсну чи показники ризику. Для розрахунку ризиків попередньо 

оцінюється чутливість кліматозалежного об’єкту, а також його 
вразливість. Отримана на цьому етапі інформація, включаючи 

адаптаційний потенціал, дозволяє робити висновки про можливі 
наслідки зміни клімату 

ІІІ. Вирішуються дві економічні задачі, що стосуються адаптації – 
розрахунок потенційного збитку в результаті впливу загрози та 

розрахунок вартості заходів з адаптації за різних сценаріїв зміни 
клімату 

ІV. Розрахунок економічної ефективності інвестицій в проект 
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адаптаційні заходи. А також ефективність кінцевого результату з 
урахуванням адаптації. Конкретний проект адаптації приймається у 
випадку, якщо очевидною є окупність інвестицій. Найчастіше для оцінки 
ефективності інвестиційних проектів використовуються наступні методи 
(Кобишева Н.В. та ін., 2015): 

1. Метод коефіцієнтів (індексів) чистої існуючої вартості – 
відношення чистої існуючої вартості до загальних початкових інвестицій. 
Чиста існуюча вартість визначається як різниця між дисконтованою 
вартістю доходів за розрахунковий період та інвестиціями на проведення 
адаптаційного заходу, найбільший індекс вказує на найбільшу 
прибутковість. 

2. Метод середньої норми прибутковості інвестицій – відношення 
середньорічного прибутку до середньої величини інвестицій в проект; 
даний показник співставляється з нормою прибутку. 

3. Метод терміну повернення інвестицій – ґрунтується на оцінці 
терміну окупності, тобто кількості років, що необхідні для відшкодування 
стартових інвестиційних витрат при отриманні рівних річних прибутків чи 
заощаджень.  

Розглядаючи основні напрямки в управлінні ризиками, не можна 
оминути увагою страхування – адже, на сьогодні це є один з основних 
напрямків в цій діяльності. Різні системи страхування є ефективним 
заходом передачі і розподілу ризику, оскільки значно полегшують процеси 
відновлення об’єктів економіки і соціальної сфери на території, що 
зазнала впливу небезпечного гідрометеорологічного явища. У багатьох 
країнах світу інтенсивно розвивається страхування погодних ризиків у 
сільському господарстві, в туристичному та житловому секторах, в 
охороні здоров’я і т. д. В останні роки спостерігається зростання 
обізнаності та інтересу до інструментів управління погодними ризиками, 
що дозволяє компаніям хеджувати дані ризики так само, як ризики, 
пов’язані з коливаннями процентних ставок або курсів обміну валюти. 
Управління погодними ризиками дає компаніям можливість створення 
індивідуальних стратегій з реагування на конкретні погодні зміни, що 
впливають на їх бізнес. Дані продукти використовують незалежні погодні 
дані та прив’язані до дійсних відхилень від заздалегідь обумовлених 
погодних показників; при виконанні певних критеріїв відбувається 
виплата. Дуже важливо, що на відміну від традиційних страхових 
продуктів для отримання виплати страхувальник не повинен обов’язково 
зазнати фізичного збитку.  

Проте, варто зазначити, що страхування (включаючи 
мікрострахування) не є універсальним засобом для всіх типів втрат і 
збитків в результаті кліматичної зміни. Варіанти страхування можуть 
підтримувати адаптацію і стійкість до екстремальних погодних умов, але, 
як правило, не підходять для багатьох кліматичних змін, що відбуваються 
повільно. 
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5.3. Вплив зміни клімату  

на економічну поведінку людини 
 

Зміна клімату по-різному проявляється на різних територіях, проте, 

незважаючи на це, можна виділити основні впливи кліматичної зміни на 

глобальні економічні процеси. До них належать: вплив на виробництво 

сільськогосподарської продукції; зростання негативних впливів на 

прибережні території і острови (зростання кількості паводків і ураганів, а 

також затоплення територій внаслідок підйому рівня моря); затоплення 

дельт великих східно-азіатських рік (де зосереджена значна частина 

світових посівів рису); вплив на стан здоров’я населення планети; 

посилення дефіциту питної води; загроза функціонуванню багатьох 

екосистем (Макаров И.А., 2013).  

Хоча прямий вплив кліматичної зміни на галузі економіки є біль-

менш вивченим, проте існує величезна кількість опосередкованих впливів 

цього процесу на господарську діяльність людини. Крім того, існує низка 

чинників, що призводять до виникнення невизначеності наслідків від 

прояву зміни клімату. 

Відповідно, через зазначені суттєві невизначеності оцінки можливих 

економічних наслідків зміни клімату також можуть бути лише дуже 

приблизними. Проте, навіть за таких умов вони безперечно корисні для 

вибору напрямків розвитку економіки. 

 

Невизначеність щодо ефекту від зміни клімату спричинена 

наступним: 

1) наукові знання про фізичні та екологічні процеси, що лежать в 

основі зміни клімату, продовжують розвиватися;  

2) важко оцінити, наскільки добре люди зможуть адаптуватися 

до нових кліматичних умов;  

3) складно дати поточну вартісну оцінку збитків, яких зазнають 

майбутні покоління. 

 

Вразливість до зміни клімату. 

 

Вразливість – це чутливість системи до несприятливого впливу 

зміни клімату (IPCC, 2012). 

 

У формуванні вразливості до певного наслідку зміни клімату 

важливу роль відіграють економічні, соціальні та інші чинники.  
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Вразливість визначають як функцію двох складових: 

 фізичних характеристик зміни клімату; 

 внутрішньо характерних для соціальних систем чутливості та 

адаптаційного потенціалу.  

Численні дослідження показують, що різні регіони нашої планети 

характеризуються різним ступенем вразливості до зміни клімату. Згідно 

індексу вразливості (Climate Change Vulnerability Index (CCVI) – англ.) в 

найближчі десятиліття вразливість країн світу до зміни клімату 

варіюватиметься від екстремально високого (Бангладеш, Індія, 

Мадагаскар, Непал, Мозамбік, Філіппіни, Гаїті та деякі інші країни) до 

низького (рис. 5.18). 

 

 
 

Рис. 5.18. Вразливість регіонів і країн світу до зміни клімату в 2011–

2030 рр. (www.maplecroft.com/about/news/ccvi.html) 

 

Різні рівні вразливості (що визначаються не лише ступенем впливу 

фізичного чинника (наприклад, зростанням температури повітря), але й 

соціально-економічними чинниками) призводять до різного роду збитків 

та втрат за аналогічних умов впливу фізичних чинників.  

Оцінка вразливості певної території, галузі чи навіть окремого 

господарчого об’єкту завжди має передувати розробці та впровадженню 

адаптаційних заходів. Адже, правильно проведена оцінка допомагає 

виявити не лише наслідки зміни клімату, до яких об’єкт оцінки є найбільш 

вразливим, але й встановити чинники, що визначають високий рівень 

вразливості і таким чином, підібрати найефективніші адаптаційні заходи. 
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Наприклад, за умови однакового зростання температури повітря 
вразливість Києва до теплового стресу буде вищою, ніж Парижу, де 
краще медичне обслуговування, менший відсоток населення з 
хронічними захворюваннями, впроваджена система оповіщення про 
спекотну погоду, що може зашкодити здоров’ю, проводяться 
інформаційні кампанії, присвячені правилам поведінки під час спеки, 
створюється інфраструктура, що допомагає мешканцям міста без 
шкоди для здоров’я переживати літні спекотні періоди, тощо. 

 
Для здійснення оцінки вразливості до кліматичної зміни має бути 

сформована команда з різних фахівців. Наприклад, для оцінки 
вразливості міста, крім кліматологів та економістів, також мають бути 
залучені фахівці з підрозділів Міністерства охорони здоров’я, Державної 
служби з надзвичайних ситуацій, різних структурних підрозділів міської 
ради відповідного міста, тощо. 

Оцінку вразливості (або моніторинг вразливості) здійснюють за 
допомогою індикаторів, що можуть бути класифіковані на групи за різним 
принципом. Найбільш логічним та зручним у використанні є групування 
індикаторів для встановлення вразливості до окремих негативних 
наслідків кліматичної зміни.  

Також слід зазначити, що вразливість певної території до проявів 
зміни клімату може змінюватися з часом. Це відбувається, як за рахунок 
зміни адаптаційного потенціалу, так і за рахунок зміни інтенсивності 
впливу фізичного чинника (проявів кліматичної зміни). Тому при оцінці 
вразливості варто враховувати різні рівні адаптаційного потенціалу, або 
якщо оцінка здійснюється лише для сучасного його рівня, то її потрібно 
повторювати з певною періодичністю. 

 

Приклади індикаторів для оцінки вразливості систем до 
наслідків зміни клімату: 
• зміна частоти прояву стихійних гідрометеорологічних явищ; 
• зміна кількості днів з аномальними опадами/температурами; 
• кількість населення, що зазнає впливу стихійних лих; 
• зруйнована інфраструктура внаслідок проявів стихійних 
гідрометеорологічних явищ; 
• відсоток домогосподарств, що проживають за межею бідності; 
• рівень медичного обслуговування; 
• доступ населення до достовірної інформації про погоду та клімат; 
• відсоток вразливих категорій населення; 
• поява інвазивних видів у межах зелених зон та ін. 
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Адаптація до проявів зміни клімату. У світовій практиці відомі два 
типи реагування на кліматичну зміну – обмеження та адаптація.  

Оскільки, поширеною теорією причин зміни клімату є теорія, 
пов’язана з антропогенною діяльністю людини, то обмеження спрямовані, 
перш за все, на скорочення викидів в атмосферу парникових газів, що має 
призвести до стабілізації процесу потепління.  

Щоб компенсувати потенційні збитки та отримати можливі переваги 
від проявів зміни клімату необхідні відповідні заходи з адаптації. 
Адаптація передбачає розробку і впровадження заходів, що дозволяють 
пристосувати економіку до змін, що відбуваються, враховуючи як вигоди, 
так і збитки від них. Адаптація дозволяє знизити рівень шкідливості 
чинника, використати всі існуючі для цього можливості і також передбачає 
розробку відповідних стратегій реагування. 

 

Основна мета адаптації – пом’якшення негативного впливу 
кліматичної зміни на галузі економіки і здоров’я населення та 
використання можливих позитивних наслідків глобального 
потепління. 

 
Кліматична зміна та її наслідки характеризуються складною 

взаємодією екологічних, економічних, політичних, соціальних і 
технологічних процесів. Як наслідок цього, прийняття рішень, що 
спрямовані на адаптацію до впливів і пом’якшення наслідків зміни клімату 
переважно здійснюються в умовах значних невизначеностей.  

Виділяють два типи адаптації (рис. 5.19). 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.19. Типи адаптації 

Автономна адаптація – це 

адаптація, яка не являє собою 
свідому реакцію на кліматичні 

впливи, але є результатом змін, 
спрямованих на задоволення 

потреб, що змінилися, 
реалізацію нових завдань і 

очікувань, які, незважаючи на те, 
що вони спеціально не 

призначені для вирішення 
проблеми зміни клімату, можуть 
пом’якшити наслідки цієї зміни 

Адаптація 

Планова адаптація – це 

адаптація, що є 
результатом обміркованих 

рішень і конкретно враховує 
зміну і мінливість клімату 
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Для підвищення потенціалу в галузі адаптації до зміни клімату 
потрібно провести широкий спектр робіт, спрямованих на формування 
науково-технічної бази, визначення і реалізацію практичних заходів, 
підготовку управлінських рішень у цій області. При розробці плану 
адаптації галузі економіки, міста чи регіону можуть бути використані 
різноманітні заходи. За способом реалізації вони можуть бути поділені на 
наступні групи: 

1. Інженерно-технічні. Можуть використовуватися для мінімізації 
ризиків пов’язаних багатьма негативними наслідками кліматичної зміни і 
тому вони дуже різноманітні. Серед них можна виділити періодичні та 
одноразові. До цієї групи належать, наприклад, впровадження 
водоочисних споруд для зворотного циклу водопостачання на 
підприємствах, оновлення основних фондів електроенергетичної 
системи, накопичення та використання дощової води в індивідуальних 
домогосподарствах (рис. 5.20), тощо. 

 

 
 

Рис. 5.20. Накопичення та використання дощової води  
в індивідуальних домогосподарствах – як захід адаптації  

до зменшення кількості водних ресурсів 
 

2. Будівельно-архітектурні заходи. В цій групі переважають заходи, 
реалізація яких потребує тривалого часу і, досить часто – значних 
фінансових витрат, проте і позитивний вплив від їх реалізації також 



Розділ 5. ЕКОНОМІКА ЗМІНИ КЛІМАТУ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

257 
 

триватиме довго. До цієї групи належать, наприклад, застосування 
зелених дахів та стін (рис. 5.21.), використання для побудови тротуарів та 
стоянок матеріалів, що менше нагріваються та добре пропускають воду 
(створення так званих «пористих» поверхонь), тощо. 

 

 
 

Рис. 5.21. Зелені дахи – як захід адаптації до теплового стресу 
 
3. Економічні заходи відіграють важливу роль для зменшення 

вразливості до окремих негативних наслідків кліматичної зміни – вони є 
ефективними для зниження використання води та електроенергії, скидів 
та викидів забруднювальних речовин у водне та повітряне середовище, а 
також можуть допомогти швидше ліквідувати збитки та відновити 
пошкоджене. До цієї групи належать: страхування збитків від підтоплення 
чи наслідків стихійних гідрометеорологічних явищ,  пільгове 
оподаткування за умови озеленення міської прибудинкової території та 
поверхонь будівель, підвищення цін на понадлімітне використання води у 
посушливі періоди, тощо. Страхування є найпоширенішим економічним 
заходом адаптації. Його сенс полягає в захисті ряду секторів економіки 
від несподіваних або нещасних випадків, включаючи екстремальні 
погодні умови. З 1987 р., після порівняно спокійного двадцятирічного 
періоду, страхова індустрія почала зазнавати значних додаткових втрат 
від різних чинників, пов’язаних зі зміною клімату. 

4. Заходи організаційного характеру, як правило, потребують 
значно менше коштів та часу на реалізацію, порівняно з будівельно-
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архітектурними та інженерно-технічними, проте, можуть бути не менш 
ефективними. До цієї групи належать: переведення швидкої допомоги та 
пожежної охорони у стан підвищеної готовності в періоди сильної спеки; 
зміна графіку роботи підприємств, які надають послуги населенню 
(поштові відділення, банки тощо) з урахуванням періодів найбільшої 
спеки впродовж дня; під час хвиль тепла постійне нагадування на всіх 
радіо- й телеканалах про основні правила поведінки в умовах спеки та 
правила протипожежної безпеки тощо.  

Також заходи адаптації до проявів кліматичної зміни можуть бути 
класифіковані за метою, з якою вони реалізовуються (рис. 5.22). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.22. Класифікація заходів адаптації за метою (Massey E.E., 2012) 
 

Проблема економічної оцінки збитків від глобальної зміни клімату.  
Економічна оцінка збитків від зміни клімату є не лише надзвичайно 
складним завданням, але ще й суттєво залежить від успішності заходів зі 
скорочення викидів парникових газів (і, відповідно, швидкості росту 
температури на планеті та в окремих регіонах) і реалізації адаптаційних 
планів та програм. На сьогоднішній день існує велика кількість підходів до 
оцінки збитків від глобальної зміни клімату, що ґрунтуються на різних 
принципах (Макаров И.А., 2013): 

 

Класифікація заходів адаптації за метою 

Заходи, 
спрямовані на 
формування 

адаптаційного 
потенціалу 
(наприклад, 
дослідження 

впливу 
кліматичних 
змін, мапи 

заплав) 

Заходи, 
спрямовані на 

зниження 
ризику та 
ступеня 

чутливості 
(наприклад, нові 

сорти 
сільськогосподар-

ських культур) 

Заходи, 
спрямовані на 

підвищення 
потенціалу для 

подолання 
наслідків 

надзвичайних 
подій  

(наприклад, 
спеціальні 

бригади готові 
для розчищення 

доріг) 

Заходи, 
спрямовані на 

отримання 
вигоди від 
змінених 

кліматичних 
умов  

(наприклад, 
вирощування 

кількох врожаїв) 



Розділ 5. ЕКОНОМІКА ЗМІНИ КЛІМАТУ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

259 
 

1. Оцінка збитків на основі аналізу вразливості. При такій оцінці 
виходять з прогнозованих наслідків зміни клімату і на цій основі оцінюють 
ймовірність виникнення того чи іншого виду шкоди. 

2. Оцінка збитків на основі розрахунку вартості адаптаційних 
заходів. В такому випадку – за основу розрахунку береться вартість 
адаптаційних заходів, спрямованих на мінімізацію наслідків зміни клімату 
або на їх попередження.  

Досить часто при оцінці збитків використовують поєднання першого 
та другого підходів. 

3. Метод порівняння об’єктів з їх аналогами, що існують в 
кліматичних умовах, близьких до прогнозованих. Такий підхід може 
досить легко застосовуватися для оцінки наслідків зміни клімату для 
аграрного сектору – для цього порівнюється прибутковість  сільського 
господарства в місцях з різними кліматичними умовами.  

3-а. Рікардіанський підхід (вперше запропонований Д. Рікардо) – при 
порівнянні прибутковості сільськогосподарської діяльності в місцях, що 
характеризуються різними кліматичними умовами, в якості показника 
прибутковості використовується ціна на землю (в ній, серед іншого, 
знаходять відображення і особливості  кліматичних умов, характерних 
для тієї чи іншої місцевості). Логіка підходу полягає в тому, що якщо 
існують дві ділянки землі, що відрізняються тільки тим, що на першій 
ділянці температура на n°C нижча, ніж на другій ділянці, то різниця в ціні 
цих ділянок покаже виграш або втрати фермера, що займає першу 
ділянку, при підвищенні температури на n°C. Очевидно, що можливість 
застосування Рікардіанського підходу в різних галузях економіки є 
обмеженою. Він може беззастережно бути використаний для аграрного 
сектору та частково – для лісового та водного господарства, туризму та 
енергетики. 

3-б. Підхід Р. Мендельсона – передбачає включення у модель 
оцінки збитків можливість зміни виду землекористування у відповідь на 
зміну кліматичних умов. 

4. Модель DICE (Dynamic Integrated Model of Climate and the 
Economy – англ.), запропонована У. Нордхаусом, включає до аналізу 
впливів зміни клімату на промисловість і будівництво, а також ризик 
прояву малоймовірних катастрофічних наслідків («чорних лебедів»). 

5. Модель,  запропонована в фундаментальній праці з економіки 
кліматичної зміни «Доповіді Стерна» (2006 р.), враховує  також збитки від 
зростання частоти природних катастроф, а також – різні непрямі ефекти: 
втрати від соціальної і політичної нестабільності, тощо. 

6. Р. Толь для оцінки залучив наслідки не лише для реального 
сектора економіки, а й для соціальної сфери – в першу чергу, для здоров’я 

населення (в підході врахована додаткова смертність від інфекційних 

захворювань, зумовлених зміною клімату, хвилями тепла і холоду).  
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Моделі відрізняються не лише підходами і принципами, на яких вони 

ґрунтуються, але й результатами оцінок. Наприклад, згідно моделі 
У. Нордхауса, зростання температури на 1–2°С може спричинити збитки 

в розмірі 1–1,5% світового ВВП, а за моделюю Р. Мендельсона за такого 
потепління прогнозується навіть незначне збільшення світового ВВП 

(Макаров И.А., 2013). 

Вплив кліматичної зміни на глобальні економічні процеси. Вплив 
зміни клімату на світову економіку не обмежується лише прямим впливом 

(зміною умов господарської діяльності). Існує безліч проявів 
опосередкованого взаємозв’язку кліматичних і глобальних економічних 

процесів. Проте, серед них, перш за все, можна виділити: 

1. Вплив кліматичної зміни на технологічний прогрес – очевидно, що 
саме зміна клімату стала потужним рушієм розвитку та впровадження 

«зелених» технологій, що, в свою чергу, має далекосяжні наслідки для 
багатьох галузей світової економіки – енергетики, машинобудування, 

сільського господарства. 

2. Створення системи вуглецевих ринків, що динамічно 
розвиваються та охоплюють все нові і нові країни.  

Вплив кліматичної зміни на технологічний прогрес на сьогодні все 
частіше пов’язують з технологіями «подвійного дивіденду».   

 

Технології «подвійного дивіденду» – технології боротьби з 

кліматичною зміною, які, поряд з екологічними, дають змогу досягти 
значних економічних цілей. 

 
Зокрема, технології «подвійного дивіденду» лягли в основу 

антикризового плану США, прийнятого Б. Обамою в лютому 2009 р. 
Перший блок заходів в його рамках називався «Створення робочих місць 

з використанням чистої, ефективної американської енергетики», що 

говорить само за себе: акцент ставиться на досягненні конкретних 
соціально-економічних цілей, а вирішенню проблем навколишнього 

середовища відводиться допоміжна роль, що, однак, не применшує 
значення екологічних поліпшень, які можуть бути досягнуті у випадку 

реалізації плану. 

Фінансово-економічна криза, яка завдала удару по традиційних 
галузях і показала необхідність пошуку нових рішень та пріоритетів 

довгострокового розвитку, виявилася чудовим стимулом розвитку зеленої 
економіки – у 2008 і 2009 рр. в США і Європі нових потужностей з 

виробництва відновлюваної енергії введено більше, ніж з виробництва 

традиційної. Більше 85 країн розробили плани розвитку відновлюваних 
джерел енергії до 2020 р. 
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Підтримка урядами різних країн інвестицій в зелені технології – це 
змагання за технологічне лідерство в майбутньому, прагнення підвищити 

ефективність і конкурентоспроможність економіки, а також спроба 

знизити залежність від викопного палива, яке, по-перше, вичерпне, а по-
друге, найчастіше пов’язане з додатковими політичними ризиками. 

 

Ринок вуглецю (вуглецевий ринок) – це економічний 

інструментарій для полегшення виконання кількісних зобов’язань 
щодо скорочення викидів парникових газів та впровадження нових 

технологій виробництва і спонукання до модернізації підприємств. 

 

Активний розвиток системи вуглецевих ринків розпочався після того 
як в 2001 р. на Сьомій Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про 

зміну клімату (СОР-7) в Марракеші (Марокко) відбулося доповнення 
Кіотського протоколу «механізмами гнучкості» (до яких увійшли проекти 

спільного впровадження, механізм чистого розвитку і торгівля квотами на 

викид парникових газів).  
 

Механізм проектів чистого розвитку (ст. 12 Кіотського 

протоколу) передбачає виконання проектів у межах співпраці 

економічно розвинутих країн з країнами, що розвиваються. Згідно 
цього механізму розвинуті країни мають змогу інвестувати у 

проекти, спрямовані на скорочення викидів у країнах, що 
розвиваються, і скористатися набутими квотами на викиди для 

часткового виконання своїх національних зобов’язань у частині 

скорочення викидів. 

 

Торгівля квотами (ст. 17 Кіотського протоколу) – це механізм 

купівлі й продажу дозволів на викиди парникових газів. Важливою 
вимогою Кіотського протоколу є те, що кошти, отримані країною від 

продажу частини своєї квоти, мають витрачатися на зниження 
викидів парникових газів. Варто відмітити, що для успішної торгівлі 

квотами необхідне зниження викидів парникових газів суб’єктами 

господарювання в державі. Саме воно призведе до отримання 
надлишку об’ємів викидів в порівнянні з об’ємами споживання для їх 

реалізації.   
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Проекти спільного запровадження (ст. 6 Кіотського протоколу) – 
дія механізму полягає у фінансуванні проектів зі скорочення викидів в 
іншій країні та врахуванні одиниць зниження викидів під час виконання 
країною донором (інвестором) своїх зобов’язань в межах Протоколу. 
Проекти спільного запровадження реалізуються коштом розвинених 
країн, але, окрім фінансових ресурсів інвестор забезпечує доступ 
приймаючій стороні до технологій, організаційну, технічну підтримку 
реалізації проекту, тощо. Таким чином, на підприємстві країни 
реалізації проекту завдяки удосконаленим технологіям, більш 
екологічно безпечному обладнанню, підвищенню 
енергоефективності виробництва зменшуються обсяги викидів СО2 
та відбувається загальна модернізація підприємства. Для 
розвинутих країн така кооперація є поза сумнівом – адже, за 
сучасного розвитку технологій ці країни вже використали всій 
потенціал енергозбереження та підвищення енергоефективності, 
проте такі ж технології здатні забезпечити зменшення викидів 
парникових газів у країнах з перехідною економікою. 

 
Всі три механізми постачають на світовий ринок вуглецеві одиниці, 

що конкурують між собою. Торгівля квотами в світовому вуглецевому 
ринку займає 1%, проекти спільного впровадження – ще 10% і приблизно 
89% – припадає на механізм чистого розвитку.  

На сьогоднішній день вуглецеві ринки можна умовно поділити на три 
групи: 

1) міжнародний вуглецевий ринок, на якому торгівля регулюється 
міжнародними договорами і, зокрема, Кіотським протоколом; 

2) національні та регіональні вуглецеві ринки, що регулюються 
національним законодавством; 

3) ринок добровільних скорочень, учасниками якого є, як компанії, 
так і країни.   

Метою формування внутрішнього (національного) вуглецевого 
ринку є стабілізація та постійне скорочення викидів парникових газів на 
основі використання ринкових механізмів впровадження спільних 
проектів, торгівлі квотами та добровільних скорочень для досягнення 
сталого низьковуглецевого розвитку держави, регіонів, підприємств, 
фірм, домогосподарств. 

До основних принципів функціонування суб’єктів в умовах 
внутрішнього вуглецевого ринку належать:  

 використання економічних механізмів ринку на впровадження 
спільних проектів та торгівлю квотами на викиди парникових газів;  

 дотримання вимог національного та міжнародного законодавства 
щодо об’ємів квот викидів;  
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 забезпечення перманентності заходів щодо скорочення викидів 
парникових газів на основі проектів спільного впровадження та схем 
зелених інвестицій;  

 торгівля квотами на викиди, спрямована на підвищення 
енергоефективності національної економіки на основі циклічної 
економіко-екологічної модернізації виробництва, впровадження інновацій 
та чистих технологій. 

Загальний обсяг світового вуглецевого ринку з 2005 до 2009 р. зріс 
в 6 разів і становив 144 млрд дол. США. Проте, національні та регіональні 
ринки займають ще більшу частку, ніж міжнародні, які реалізуються за 
Кіотським протоколом. Більше половини обсягів торгів на вуглецевому 
ринку займає система торгівлі викидами Європейського Союзу – вона є 
найбільшою у світі. Крім ЄС внутрішні вуглецеві ринки функціонують в 
Японії, США, Австралії, Новій Зеландії, тощо. 

Розвиток в Україні національного вуглецевого ринку дасть 
можливість запровадити в країні політику та заходи щодо зниження 
викидів парникових газів. Створення ринку торгівлі викидами парникових 
газів передбачене Угодою про асоціацію з ЄС, а саме імплементацією 
положень Директиви 2003/87/ЄС про встановлення схеми торгівлі 
квотами на викиди парникових газів. Формально цей ринок мав 
запрацювати в Україні ще 1 січня 2017 р. Однак, реальній роботі системи 
торгівлі викидами (СТВ) передує низка напрацювань та ухвалень 
нормативно-правових актів, які забезпечать готовність України до 
повноцінного використання механізму.  

З 2020 р. зменшення викидів парникових газів відбуватиметься 
згідно Паризької угоди, що прийшла на зміну Кіотському протоколу. Згідно 
цієї угоди всі держави (незалежно від їхнього економічного розвитку) 
візьмуть на себе зобов’язання щодо скорочення викидів. Країни не 
матимуть чітко зафіксованих в угоді зобов’язань щодо скорочення викидів 
парникових газів. Кожна країна самостійно визначатиме свою ціль зі 
скорочення викидів парникових газів, враховуючи національні обставини. 
Країни також матимуть можливість використовувати ринкові механізми 
для досягнення своїх цілей зі скорочення викидів, купуючи міжнародні 
вуглецеві одиниці. 

Зважаючи на сьогоднішню ситуацію, коли зростання температури на 
планеті продовжується, керівництво держав поступово починає 
«миритися» з досягненням «точки неповернення» і концентрувати свої 
зусилля не лише на протидії кліматичній зміні, але й на заходах адаптації. 
Ця тенденція отримала важливе інституціональне підтвердження в 
Канкуні, де було оголошено про створення «Канкунської адаптаційної 
структури» і Адаптаційного комітету – перших по-справжньому 
масштабних спеціальних механізмів ООН, спрямованих на 
пристосування до кліматичної зміни. 
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5.4. Вплив кліматичної зміни на галузі економіки 

 
5.4.1. Сільське господарство 

 
Наслідки зміни клімату для сільського господарства. 

Загальновідомо, що клімат здійснює суттєвий вплив на формування 
врожаю сільськогосподарських культур, тому його зміна може стати 
причиною серйозних змін у розвитку сільського господарства та його 
прибутковості. Закономірно, що вивчення цих питань є найбільш 
актуальним для аграрних країн, де місце і роль сільського господарства в 
економіці є визначальними. 

До агрокліматичних умов вегетаційного періоду, що найбільше 
впливають на рослини належать температурний режим, режим 
зволоження та надходження ФАР. Для характеристики агрокліматичних 
умов території (та/або їх зміни) використовують параметри 
температурного режиму (наприклад, дати стійкого переходу температури 
повітря через 0, 5, 10, 15°С навесні та восени; тривалість періодів з 
температурами повітря вище 0, 5, 10, 15°С; тривалість беззаморозкового 
періоду в повітрі на висоті 2 м та на поверхні ґрунту, тощо) та 
вологозабезпеченості (сума опадів за періоди: зима, весна, літо, осінь, рік; 
сумарне випаровування, випаровуваність, дефіцит випаровування, 
тощо).  

Сільськогосподарських виробників цікавить не лише відповідь на 
питання: «Як буде проявлятися зміна клімату на певній території?», але й 
те – як ця зміна, а також зростання концентрації СО2 в атмосфері, 
вплинуть на сільське господарство? На сьогоднішній день існує 
величезна кількість досліджень, автори яких намагаються відповісти на ці 
питання. При аналізі системи «клімат–сільське господарство» виділяють 
два аспекти: клімат – як природний ресурс і клімат – як ризик для 
виробників сільгосппродукції (Сиротенко О. Д., Павлова В. Н., 2012). 
Тому тут можна виділити й два напрямки досліджень: один – пов’язаний з 
оцінкою впливу повільних змін середніх значень кліматичних чинників, 
інший – з оцінкою впливу зміни повторюваності кліматичних екстремумів, 
що є суттєвим джерелом ризиків для сільського господарства.  

Доведено, що довготривалі зміни температури чи опадів менш 
важливі для сільського господарства, ніж екстремальні явища (посухи, 
сильні морози, перезволоження ґрунту, суховії, пилові бурі, ін.). Крім того, 
вплив цих відносно рідкісних явищ на врожай призводить до економічного 
стресу, що прискорює адаптацію сільського господарства до зміни 
клімату. Концепції «повільних змін» та «змін ризику» не виключають, а 
доповнюють одна одну при вирішенні задачі ідентифікації нових, 
зумовлених зміною клімату, функцій розподілу врожайності (Сиротенко 
О. Д., Павлова В. Н., 2012).  
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Зміна клімату може двояко впливати на сільське господарство 
України. Позитивні наслідки проявлятимуться у зростанні тривалості 
вегетаційного періоду, поширенні на північ зони вирощування 
теплолюбних сільськогосподарських культур, оптимізації фізіологічного 
стану польових плодових культур в зимовий період та підвищенні 
врожайності зернових культур внаслідок збільшення концентрації 
вуглекислого газу в атмосфері. Крім того, за рахунок зимового зростання 
температур і зменшення кількості морозних днів, можна буде отримувати 
більший врожай та розширювати посівні площі деяких 
сільськогосподарських культур (наприклад, пшениці).  

 

Наслідки зміни клімату для сільського господарства будуть 
пов’язані не лише зі зміною температурного режиму та умов 
зволоження, а також з наступними моментами: 

 зниження родючості ґрунтів (що пов’язано з негативним впливом 
водної ерозії, ущільнення ґрунтів, опустелювання, мінерального 
голодування, засолення ґрунтів та зміни структур ґрунтової біоти); 

 активізація розкладу гумусу в ґрунтах;  

 підвищення ефективності внесення добрив;  

 збільшення ступеня поширення шкідників сільськогосподарських 
культур, що спричинено більш сприятливими умовами їх перезимівлі 
(серед ризиків, пов’язаних із різним ступенем поширення шкідливих 
організмів, розрізняють появу чужорідних видів, збільшення кількості 
генерацій та перехід у розряд традиційних організмів, які раніше на 
завдавали економічної шкоди); 

 збільшення ступеня поширення хвороб сільськогосподарських 
культур, що спричинено сприятливішими умовами їх перезимівлі; 

 зростання частоти стихійних гідрометеорологічних явищ 
(інтенсивні опади, град, шквальні вітри та ін.); 

 погіршення зволоження ґрунту на півдні;  

 зміщення строків сівби, проте збереження загрози загибелі рослин 
через весняні заморозки;  

 покращення умов перезимівлі сільськогосподарських культур і 
багаторічних трав та ін. 

 
З іншого боку, зміна клімату призведе до зменшення кількості опадів 

і збільшення температури в літній період, і, відповідно, підвищення 
ймовірності прояву посух під час вегетаційного періоду та поширення 
цього явища у райони, що традиційно належать до достатньо зволожених 
– Полісся і північні райони Лісостепу. Також негативний вплив зміни 
клімату проявлятиметься у зростанні посушливості окремих територій. За 
оцінками Міністерства аграрної політики та продовольства України, 
станом на 2018 р. території посівних площ, які потребують епізодичних 
поливів в нашій державі становлять 90%. Це може спричинити перехід від 
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незрошувального землеробства до зрошувального, що має як недоліки, 
так і переваги. Адже, з одного боку, системи зрошення є стійкими, тому 
можна очікувати збільшення тривалості вегетаційного періоду, що дасть 
можливість урізноманітнити продукцію рослинництва, а з іншого – в 
умовах зміни клімату для більшої частини території України прогнозується 
зменшення ресурсів поверхневого стоку, тому може виникнути питання 
достатньої кількості води для зрошення. Крім того, зрошуване 
землеробство призведе до зростання собівартості продукції. 

Таким чином, за оцінками фахівців наслідки зміни клімату по-різному 
вплинуть на сільськогосподарське виробництво в різних частин території 
України – підвищення температури буде переважно позитивним для 
аграріїв півночі країни, в той час як аграрії південної частини території 
зіштовхнуться з рядом проблем, які, перш за все, будуть пов’язані зі 
зменшенням вологозабезпечення регіону. Крім того, вищі температури 
порушують здатність рослин отримувати та використовувати вологу. 
Насторожує також тенденція поширення посух на території, на яких 
раніше зволоження було достатнім, що може призвести до розширення 
зони ризикованого землеробства і навіть – опустелювання.  

За даними МГЕЗК, за умов, реалізації проекцій зміни клімату, в 
Україні можливе зростання врожайності сільськогосподарських культур за 
нових умов (за адаптації до них та правильного ведення господарства). 
Проте, підвищення концентрації вуглекислоти в атмосфері призведе до 
погіршення якості зерна.  

Вплив зростання концентрації вуглекислого газу на 
рослинництво. Ще одним чинником, який вплине на продуктивність 
рослинництва є збільшення концентрації вуглекислого газу в атмосфері. 
Слід відмітити, що в цілому рослини по-різному реагують на збільшення 
вмісту вуглекислого газу в атмосфері. За цією ознакою 
сільськогосподарські культури зазвичай поділяють на 2 групи (рис. 5.23). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5.23. Групи сільськогосподарських рослин за реакцією на 

концентрацію вуглекислого газу в атмосфері 
 

 

Групи сільськогосподарських рослин за реакцією на 

збільшення вмісту вуглекислого газу в атмосфері 

І група – рослини з 
високою чутливістю 

(пшениця, ячмінь, 
соняшник, рис, соя) 

ІІ група – рослини з 
низькою чутливістю 

(кукурудза, сорго, цукрові 
буряки, просо) 
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Очікується, що рослини І групи при збільшенні концентрації 
вуглекислого газу в атмосфері будуть рости краще, строки їх дозрівання 
прискоряться, а врожайність збільшиться на 20–30%. Врожайність рослин 
ІІ групи при збільшенні концентрації вуглекислого навпаки – має істотно 
знизитися. Крім того, на показники врожайності обох груп 
сільськогосподарських рослин впливають супутні бур’яни. У зв’язку з тим, 
що більшість бур’янів, які засмічують рослини І-ї групи, є вразливими до 
підвищення концентрації вуглекислого газу, слід очікувати зменшення 
чисельності цих бур’янів при підвищенні концентрації вуглекислого газу, 
тому в цілому вірогідним є поліпшення фітосанітарного стану посівів 
сільськогосподарських рослин І групи.  

Хоча при збільшенні концентрації вуглекислого газу прогнозується 
підвищення врожайності сільськогосподарських культур, проте, як уже 
зазначалося вище, при цьому очікується й погіршення якості зерна такого 
врожаю. Це відбудеться  за рахунок зниження вмісту азотистих речовин 
та білку і, відповідно, призведе – до зниження поживності продуктів. 

Головною зерновою культурою в Україні є озима пшениця. Ця 
рослина належить до сільськогосподарських культур з високою 
чутливістю до збільшення концентрації вуглекислого газу і при збільшенні 
його вмісту – її врожайність має зрости. Проте, це не єдині зміни, що 
можуть відбуватися при вирощуванні даної культури: зона гарантованого 
вирощування озимої пшениці може зміститися в більш високі широти і у 
цьому випадку її частка в структурі зернових може зменшитись до 20–
25%. При цьому покращаться умови для збільшення посівів ячменю, 
вівса, кукурудзи, зернобобових (до 20%), а також – істотного збільшення 
обсягів вирощування фуражного зерна, розширення посівів багаторічних 
трав (Друге національне повідомлення України з питань зміни клімату, 
2006). 

Вплив зміни клімату на захист рослин від комах. Комахи належать 
до пойкілотермних організмів, температура тіла яких залежить від 
температури навколишнього середовища і є одним з вирішальних 
чинників, що впливає на їх поведінку, поширення, розвиток, виживання та 
репродукцію. Тому ці організми є надзвичайно чутливими до проявів 
глобальної зміни клімату, зокрема – до підвищення температури повітря. 

Підвищення рівня вуглекислого газу в атмосфері впливає на комах 
опосередковано. Цей вплив пов’язаний з тим, що рослини, які виросли в 
атмосфері з підвищеним рівнем вуглекислого газу, уповільнюють процес 
синтезу протеїнів, якими живляться комахи. Внаслідок цього комахи 
стають більш ненажерливими, тобто з’їдають для насичення більшу 
кількість рослин, що і призводить до збільшення втрат врожаю (рис. 5.24). 
Описаний ефект «ненажерливості» комах вже спостерігається на сьогодні 
для окремих груп комах, таких як метелики, твердокрилі та прямокрилі.  
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а) Гусениці білана капустяного 

 
б) Сарана 

 
Рис. 5.24. Комахи-шкідники сільськогосподарських культур 

 

Вплив зміни клімату на комах-шкідників сільськогосподарських 
культур: 

 збільшення кількості генерацій полівольтинних видів комах 
(комахи, що утворюють кілька генерацій на рік); 

 зміна адаптивних властивостей комах, що мешкають у ґрунті; 

 підвищення шкодочинності спеціалізованих шкідників польових 
культур та їх подальше поширення на північ; 

 спалахи розвитку багатоїдних шкідників (лучний метелик, сарана, 
совки); 

 збільшення частоти виникнення надзвичайних ситуацій у 
сільському господарстві України спричинених комахами. 

 
Вплив зміни клімату на тваринництво. Тваринництво – це важлива 

галузь агропромислового комплексу, що забезпечує населення 
продуктами харчування, а промисловість сировиною. За даними 
Державної Служби статистики, станом на 1 серпня 2018 р. в Україні 
налічувалося 1,6 млн голів овець та кіз, 4 млн голів великої рогатої 
худоби (в тому числі – 2 млн корів), 6,5 млн голів свиней та 
247,9 млн голів птиці. Також варто відмітити, що порівняно з 2017-м роком 
кількість худоби зменшилася (овець та кіз – на 0,1 млн голів, ВРХ – на 
0,3 млн голів, свиней – на 0,4 млн голів), а птиці – навпаки зросла (на 
10,6 млн голів). Зменшення поголів’я худоби в Україні спостерігається, 
починаючи з 1991 р. За 1991–2015 рр. поголів’я ВРХ скоротилося на 85%, 
свиней – на 64% овець та кіз – на 84%. 
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Порівняно з рослинництвом, тваринництво є дещо менш вразливим 
до проявів зміни клімату.  

 

Основні ризики для тваринництва, перш за все, пов’язані: 

 з можливістю перегріву тварин під час їх випасання на відкритих 
територіях (степових) та зростання падежу; 

 зі зниженням продуктивності сільськогосподарських тварин через 
спеку (зниження надоїв молока та сповільнення набору ваги – для 
м’ясного тваринництва); 

 з появою нових захворювань, що раніше не були характерні для 
певних територій; 

 зі зростанням посушливості територій → зниження приросту 
біомаси рослин, які вирощуються на корм тваринам → зростання 
вартості утримання тварин та тваринницької продукції → зниження 
конкурентоспроможності тваринництва в окремих регіонах. 

 
Зміна клімату також впливатиме на вибір видів та порід 

сільськогосподарських тварин, кормової бази та годівлю тварин, типів 
тваринницьких приміщень і матеріалів для їх будівництва, технологій 
обігріву та охолодження приміщень, способів утримання тварин. 

Згідно прогнозів, зміна клімату призведе до погіршення умов для 
тваринництва в південних регіонах нашої країни – внаслідок підвищення 
температури і посилення посушливості у весняно-літній період року, в 
поєднанні зі зменшенням площ зрошувальних земель, відбудеться 
падіння врожайності багаторічних трав і скорочення періоду наявності 
соковитого зеленого корму. Посилення посушливості клімату призведе до 
збільшення щорічних потреб у воді для ВРХ (у деяких регіонах світу – 
більш ніж на 20%), зниження доступності води і, відповідно, збільшить 
витрати на утримання тварин (Розробка концепції національної політики 
адаптації сільського господарства України до зміни клімату, Заключний 
звіт Clima East CEEF2016-083-UA, 2017).  

Проте, в центральній частині та на півночі України внаслідок проявів 
зміни клімату умови стануть сприятливішими для тваринництва. Зокрема, 
завдяки покращенню умов для істотного збільшення обсягів вирощування 
фуражного зерна, розширення посівів багаторічних трав, буде 
формуватися зона інтенсивного молочного тваринництва в західному 
Поліссі та правобережному Лісостепу. 

Оцінка вразливості сільського господарства до зміни клімату. Як 
вже зазначалося вище, сільське господарство належить до галузей, дуже 
чутливих до впливу зміни клімату. В різних регіонах світу вразливість 
сільськогосподарських екосистем суттєво відрізняється і визначається: 

 зміною окремих елементів клімату; 

 чутливістю (стабільністю) агроекосистеми;  
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 здатністю агроекосистеми до регуляції та адаптації. 
 

Існують різні підходи до оцінки вразливості сільського господарства 
під впливом зміни клімату: 

 за природно-кліматичними умовами; 

 за секторами сільськогосподарського виробництва; 

 за основними негативними наслідками від проявів зміни клімату; 

 за фермерськими господарствами, поселеннями, громадами. 

 
Найбільш вживаним підходом – є аналіз за секторами з подальшою 

оцінкою вразливості та розробкою адаптаційних заходів всередині 
сектору. З метою здійснення оцінки вразливості використовуються 
критерії та індикатори вразливості до впливу зміни клімату для окремих 
секторів сільського господарства. Наприклад, для рослинництва та 
захисту рослин – це можуть бути індикатори представлені в табл. 5.3, 5.4.  

 
Таблиця 5.3.   

Критерії оцінки та уточнені індикатори вразливості до зміни клімату для 
сектору рослинництва (Стефановська Т.Р., Підліснюк В.В., 2010) 

 
Можливі критерії вразливості Уточнені індикатори вразливості 

Врожайність 
сільськогосподарських культур 

Зниження врожайності,% 

Структура посівних площ 1. Зміна структури посівних площ 
2. Переміщення кордонів для зон вирощування 
сільськогосподарських культур 

Строки достигання та збору 
врожаю 

Скорочення вегетаційного періоду 
сільськогосподарських культур 

Площа богарного та зрошуваного 
землеробства 

Збільшення площ зрошуваних земель 

Якість зернових культур Зменшення вмісту поживних речовин в зерні 

 
 

Таблиця 5.4. 
Критерії оцінки та уточнені індикатори вразливості до зміни клімату 

для сектору захисту рослин (Стефановська Т.Р., Підліснюк В.В, 2010) 
 

Можливі критерії вразливості Уточнені індикатори вразливості 

Поширення шкідників та хвороб 
сільськогосподарських культур під 
час вегетації 

1. Площа орних земель, вражених шкідниками, 
у% від загальної площі; 
2. Економічні збитки від шкідників та хвороб 

Поширення шкідників та хвороб 
сільськогосподарських культур під 
час їх зберігання 

1. Відносна кількість сховищ та складів, 
заражених хворобами або заселеними 
шкідниками, у % від загальної кількості; 
2. Економічні збитки від шкідників та хвороб.  
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Заходи з адаптації сільського господарства до проявів зміни 
клімату. Щоб компенсувати потенційні збитки та отримати прибутки від 
проявів зміни клімату в сільському господарстві, після здійснення оцінки 
вразливості, необхідно розробити та реалізовувати відповідні адаптаційні 
заходи.  

 

Адаптація сільського господарства до зміни клімату – це 
осмислене, цілеспрямоване регулювання та пристосування 
сільськогосподарських систем у відповідь на фактичний або 
очікуваний вплив зміни клімату та його наслідків.  

 
Заходи з адаптації сільського господарства можуть бути розподілені 

на групи за рівнями реалізації, за основними секторами 
сільськогосподарського виробництва (заходи для адаптації рослинництва 
та тваринництва), за природно-кліматичними умовами регіонів, за 
принципами реалізації та за іншими ознаками. Також важливу роль 
можуть відігравати економічні заходи адаптації (наприклад, страхування, 
субсидії, спеціальні тарифи, тощо). 

 

В Україні система страхування врожаю досі розвинена досить 
слабко – в 2018 р. було застраховано близько 5% 
сільськогосподарських культур, в той час, як наприклад, в Канаді та 
Іспанії застраховано 60–80%.  
Після значного скорочення кількості договорів агрострахування у 
2007–2015 рр., 2016 р. – став першим роком, коли на ринку 
агрострахування відбулося деяке пожвавлення, а в 2017 р. – кількість 
укладених договорів страхування збільшилася на 21%.  
У зимовий період 2017–2018 рр. найбільшу кількість договорів 
агрострахування було укладено в Черкаській (55), Чернігівській (52), 
Сумській (52), Вінницькій (45) та Хмельницькій (44) областях. 
Найбільше договорів було укладено з компаніями «PZU Україна» (183), 
«ІНГО Україна» (145) та «АХА Страхування» (110). Серед 
застрахованих культур в зимовий період 2017–2018 рр. лідерами (як і 
в попередні роки) були озима пшениця та озимий ріпак – 353 та 266 
договорів, відповідно (з 648). (За даними журналу «Бізнес», жовтень, 
2018) 

 
Заходи, що мають реалізовуватися на державному рівні: 

 перегляд сільськогосподарської політики, щоб переконатися, що 
вона є гнучкою до зміни клімату; 

 надання субсидій для налагодження та підтримання ефективного 

процесу зрошування сільськогосподарських земель, субсидій на захисні 
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заходи з агролісомеліорації та на екологічні методи ведення сільського 

господарства (або субсидії для певних територій); 

 створення консультативного органу з питань зрошування, що 

допомагав би аграріям обирати оптимальні режими зрошування 

сільськогосподарських культур з урахуванням поточних метеорологічних 

умов та прогнозів погоди, з метою оптимального використання води; 

 підтримка наукових досліджень стійкості та врожайності рослин в 

умовах зміни клімату в університетах та інститутах; 

 підтримка створення й поширення сортів зернових культур, 

стійких до спеки й посухи; 

 поширення інформації про клімат, його очікувану зміну та 

наслідки цього; 

 підвищення загальної обізнаності серед сільськогосподарських 

громад про необхідність адаптації; 

 впровадження освітніх програм з ефективного використання води 

та програм обізнаності про посухи; 

 створення водної інфраструктури для сільського господарства, 

водосховищ і водозаборів;  

 будівництво і реконструкція іригаційних систем у посушливих 

сільськогосподарських районах; 

 розгортання програм страхування посівів зернових і поголів’я 

худоби, створення систем соціального страхування. 

Заходи, що мають реалізовуватися в науково-дослідних 

установах: 

Рослинництво: 

 розробка нових технологій і методів вирощування культур; 

 розробка максимально ефективних технологій поливу урожаю; 

 розробка систем моніторингу за хворобами рослин та 

шкідниками. 

Тваринництво: 

 розробка нових вакцин для тварин; 

 розробка систем моніторингу за хворобами тварин. 

Заходи, що мають реалізовуватися безпосередньо виробниками 

сільськогосподарської продукції: 

Рослинництво:  

 підвищення родючості ґрунтів за рахунок органічних та 

неорганічних добрив; 

 зміни у сортах сільськогосподарських культур (наприклад, 

вирощування більш теплолюбних рослин, запровадження культур, 

стійкіших до біотичних і абіотичних загроз, вирощування гібридних 

культур, використання сільськогосподарських рослин пізнього або 

раннього дозрівання); 
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 зниження ризику водної та вітрової ерозії на 

сільськогосподарських землях за рахунок озеленення поверхні ґрунтів, 

насадження та розширення захисних лісосмуг, пристосування структури і 

компактності ґрунту; 

 зсув термінів посіву озимих культур на більш пізній термін; 

 зсув термінів посіву ярових культур навесні на більш ранній 

термін – це дозволить ефективніше використовувати запаси вологи в 

ґрунті, що сформувалися в період весняного сніготанення, а також – 

раніше висівання культур спричинить раніше їх дозрівання, що за інших 

сприятливих умов може дозволити висадку овочевих культур для збору 

другого врожаю; 

 вирощування видів та сортів сільськогосподарських культур з 

більш тривалим періодом вегетації – це дасть можливість ефективніше 

використовувати ресурси теплого періоду, адже відомо, що деякі сорти з 

подовженим терміном вегетації характеризуються вищою врожайністю;    

 впровадження моніторингу за хворобами рослин та шкідниками; 

 оптимізація технологій внесення добрив в ґрунт.  

 

За даними А.М. Польового (Польовий А.М., 2012), зсув строків 

посіву озимих культур на більш пізній термін може бути 

корисним з двох причин:  

1. В умовах зростання температури повітря та зростання періоду 

вегетації на деяких територіях може бути доцільно вирощувати два 

врожаї овочевих культур зі скороченим періодом вегетації (але таким 

чином поля будуть зайняті під цими культурами дещо довше, ніж за 

умови вирощування одного врожаю). 

2. Для озимої пшениці агрометеорологічні умови осіннього періоду 

мають визначальне значення для їх перезимівлі і в подальшому – під 

час весняно-літньої вегетації. При збереженні більш ранніх термінів 

сівби (за умови зростання температури повітря) для рослин буде 

характерним надлишок тепла, що зумовить формування перерослих 

посівів. Перерослі рослини більше залежать від перепадів 

температур у період перезимівлі. Таким чином, в результаті 

інтенсивного росту восени зимостійкість таких посівів озимої 

пшениці буде знижуватись і, як наслідок, це обумовить зниження 

урожаю на 15–20%. 

 

В умовах погіршення умов зволоження: 

 зміна термінів та збільшення доз поливу; 
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 впровадження технологій, що допомагають зберегти вологу 

(наприклад, снігозатримання, зменшення непродуктивного 

випаровування, тощо) та використання ефективних систем зрошення; 

 

Ефективніші системи зрошення дають можливість економити 

воду та живильні речовини. Наприклад, доставка води безпосередньо 

до коренів рослин методом крапельного зрошення є одним з найбільш 

ефективних способів збереження води з одночасним підвищенням 

врожайності. 

 

 розширення посівів більш посухостійких культур; 

 збереження ґрунтової води за допомогою штучного (пластмасове 

накриття, нетканий текстиль) або природнього покриву (трава/мульча та 

інші продукти сільського господарства). 

 

Дослідження, з використанням лазерних технологій, показало, що 

покриття поверхні ґрунту шаром старих гілок та листків товщиною 

5–10 см (так званим, шаром мульчі) зменшує випаровування з 

поверхні ґрунту з 17% до 5%.  

 

Тваринництво:  

 створення лісосмуг і живоплотів для тварин, які перебувають за 

межами фермерського господарства, для захисту від вітру та сонця; 

 збільшення періоду випасання сільськогосподарських тварин; 

 впровадження моніторингу за хворобами тварин. 

Також варто відмітити, що наслідки зміни клімату неоднаково 

вплинуть на різних сільськогосподарських виробників. Аграрні 

підприємства, що працюють на межі збитковості та бідні прошарки 

населення, які займаються сільським господарством на своїх 

присадибних ділянках, найбільше потерпатимуть від зміни клімату 

внаслідок менших можливостей для впровадження адаптаційних заходів, 

що передбачає використання інших (пристосованих до підвищення 

температури) сортів сільськогосподарських культур, заміну технологій їх 

вирощування, реалізацію зрошувальних заходів, тощо. Щоб здійснити 

таку адаптацію, необхідним є використання власних або залучених 

коштів, саме відсутність яких і є основною перешкодою для неї. За таких 

умов важливу роль повинна відіграти держава, визначивши невідкладні 

завдання, спрямовані на мінімізацію впливу зміни клімату на сільське 

господарство. Також корисною буде допомога сільськогосподарським 

виробникам у рамках програм ООН (Дем’яненко С.І., Бутко В.Н., 2012). 
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5.4.2. Транспортні послуги 
 

Особливості впливу зміни клімату на транспорт. Погода та клімат 
впливають не лише безпосередньо на транспортні перевезення, але й на 
інфраструктуру, що їх забезпечує. Автомобільні та залізничні дороги, 
мости, порти, тощо, будуються з урахуванням кліматичної  інформації для 
того, щоб забезпечити їх стійкість до несприятливих метеорологічних 
умов. Проте, коли в результаті зміни клімату частішають прояви 
екстремальних метеорологічних явищ, транспортна інфраструктура стає 
менш безпечною та надійною. Наприклад, екстремальні зливи та сильні 
паводки впливають на безпеку та функціональність доріг, мостів і естакад. 
Дуже високі літні температури призводять до викиду рейок та деформацій 
покриття автомобільних доріг.  

Прояви зміни клімату можуть мати найрізноманітніші наслідки для 
транспортної інфраструктури і транспортних служб. Ці наслідки суттєво 
відрізняються залежно від виду транспорту та прояву зміни клімату в 
конкретному місці і залежать також від локальних чи регіональних 
особливостей, а також – широкого кола соціально-економічних 
параметрів. Більше того – наслідки проявів зміни клімату для 
транспортної галузі не завжди є негативними.  

Зміна клімату буде впливати на ефективність, безпеку і надійність 
існуючої транспортної інфраструктури та проектування нової. Ремонти та 
нові проекти пов’язані з транспортом є дорогими, тому для прийняття 
оптимальних рішень необхідною буде надійна кліматична інформація (в 
тому числі – про прогнозовані зміни).  

Крім того, зміна клімату, впливаючи на транспортні перевезення, 
може здійснювати опосередкований вплив на інші галузі економіки, адже, 
зростання часу перевезень та зниження їх надійності, в свою чергу 
впливає на вартість товарів, що перевозяться цими системами.  

Зростання повторюваності стихійних гідрометеорологічних явищ є 
одним з основних чинників впливу зміни клімату на транспорт. У всіх 
транспортних секторах екстремальні метеорологічні явища впливають на 
ефективність роботи, а також на безпеку та вартість використання 
транспортної інфраструктури. 

Під час високих припливів та штормів на прибережних територіях 
може відбуватися підтоплення автострад та залізничних колій. Портові 
операції, особливо навантажувально-розвантажувальні (перевантаження 
товарів з суден у вагони чи вантажівки) буде ускладнено.  

Вплив атмосферних явищ на транспортні операції та 
інфраструктуру буде зростати по мірі збільшення частоти та інтенсивності 
СГЯ. Оперативна інформація, пов’язана з погодою, буде мати важливе 
значення для мінімізації збитків та затримок під час доставки товарів та 
для підвищення безпеки, надійності та ефективності роботи транспорту.    
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Ураганні вітри можуть завдавати шкоди портовим спорудам 
(наприклад, кранам та портовим терміналам), пошкоджувати обладнання 
аеропортів, призводити до порушення повітряного сполучення і 
ускладнювати роботу автомобільного та залізничного транспорту. Зміна 
переважаючих напрямків вітру та його швидкості може істотно вплинути 
на функціонування та безпеку морських портів.  

 

Вразливість транспортних систем характеризується певними 
особливостями (Наслідки зміни клімату для міжнародних 
транспортних мереж та адаптація до них, ООН, 2013): 
1. Об’єкти транспортної інфраструктури, як правило, чутливіші до 
екстремальних явищ (штормові нагони, випадання значної кількості 
опадів, аномальна спека, штормові вітри), ніж до поступових змін 
середніх значень кліматичних параметрів. 
2. Служби (наприклад, матеріально-технічного забезпечення, 
доставки, безпеки руху) чутливіші до кліматичних стрес-чинників, 
ніж матеріальна інфраструктура, оскільки критичний рівень негоди, 
за якого можливі затримка чи відміна послуг, нижчий, ніж для 
заподіяння шкоди інфраструктурі. 
3. Об’єкти є вразливими до стрес-чинників, виникнення яких є 
відносно малоймовірним, порівняно зі звичайними проявами погоди. 

 
Як вже зазначалося вище, можуть спостерігатися також деякі 

позитивні впливи зміни клімату на транспортну галузь. До них можна 
віднести настання тепліших зим, що може призвести до скорочення 
витрат, пов’язаних з прибиранням снігу та льоду на дорогах, збільшення 
тривалості періоду будівельних робіт та підвищення ступеня 
мобільності/безпеки пасажирів та вантажів, зменшення інтенсивності та 
частоти намерзання льоду на корпусах, палубах та оснастці суден та на 
причалах, а також – до зменшення льодяних заторів в портах. Танення 
льоду в Північному Льодовитому океані може відкрити нові маршрути для 
судноплавства. 

Основні потенційні наслідки від проявів зміни клімату на 
транспортну галузь представлено в табл. 5.5. 

Вплив зміни клімату на морські порти. Вплив проявів зміни клімату 
на порти та прибережну інфраструктуру є дуже важливим, адже, саме на 
узбережжі відбувається зв’язок трьох основних для вантажоперевезень 
видів транспорту – суден, поїздів та вантажівок. Власне, порти – є 
зв’язуючими елементами міжнародних транспортних мереж. Крім того, 
прибережним районам загрожує небезпека підйому рівня моря і нагінних 
явищ в результаті штормів (рис. 5.25). 

 
 



Розділ 5. ЕКОНОМІКА ЗМІНИ КЛІМАТУ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

277 
 

 

Таблиця 5.5. 
Основні потенційні наслідки від проявів  

зміни клімату на транспортну галузь 
 

Прояв зміни 
клімату 

Потенційні наслідки 

Зменшення 
кількості днів з 
дуже холодною 

погодою 

легше технічне обслуговування в районах без снігу; 

позитивний вплив на морський транспорт; 

зменшення крижаних заторів; 

зменшення крижаних наростів на палубних настилах; 

позитивний вплив на автомобільний транспорт, особливо на 
безпеку дорожнього руху; 

Збільшення 
кількості днів з 

дуже 
спекотною 
погодою 

вигин залізничних колій, вищий ризик виникнення аварій на 
залізниці, збої в роботі об’єктів інфраструктури, пожежі на відкосах 
залізничного полотна, проблеми з електронікою та сигнальними 
пристроями, скорочення строків експлуатації обладнання та 
інтервалів між ремонтними роботами; 

пошкодження асфальтового покриття автострад, утворення колій на 
дорогах, скорочення терміну експлуатації доріг та інтервалів між 
ремонтними роботами; 

зростання потреби в охолодженні при перевезенні пасажирів та 
вантажів і, відповідно, в паливі; 

зменшення корисного навантаження авіаційного транспорту; 

Загальне 
потепління  

скорочення періоду обледеніння доріг і промерзання ґрунту на 
сільських дорогах; 

збільшення періоду з рідкими опадами та скорочення сезону з 
твердими опадами та стійким сніговим покривом і, відповідно, 
полегшення обслуговування автомобільних доріг; 

Збільшення 
кількості 
випадків 

сильних опадів 

затримки транспорту та збільшення кількості аварій; 

локальні підтоплення;  

пошкодження мостів,  доріг і залізничних колій; 

проблеми з дренажними системами і тунелями, затоплення 
підземних об’єктів;  

розмив земляного полотна та зсуви, сходження грязьових потоків; 

Збільшення 
кількості днів з 

переходом 
температури 

через 0 

пошкодження доріг, мостів та інших елементів дорожньої 
інфраструктури;   

Сильні вітри та 
грози 

руйнування огороджуючих конструкцій, зростання кількості 
дорожньо-транспортних пригод; 

проблеми з навігацією та швартуванням у портах; 

пошкодження об’єктів інфраструктури та контактної мережі на 
залізничному транспорті, стрибки напруги.  
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Рис. 5.25. Шторми в портах та їх наслідки 
 
Строк експлуатації багатьох споруд на морських узбережжях 

становить близько 50 років. Під час ремонту такої інфраструктури, її 
заміни та при проектуванні нової варто враховувати можливі прояви зміни 
клімату в даному регіоні та можливий підйом рівня моря.  

 

Суттєва вразливість портів до проявів кліматичної зміни 
спричинена наступним: 

 тривалим терміном експлуатації цих об’єктів – оскільки багато 
портів проектувалися з розрахунку на дещо інший клімат (з нижчою 
частотою проявів СГЯ, екстремумів температур); 

 їх розташуванням в незахищених місцях; 

 їх залежністю від торгівлі, судноплавства та внутрішнього 
транспорту, що також вразливі до кліматичної зміни; 

 тим, що розвиток портів залежить від багатьох умов (наявності 
глибоких ділянок і/або підходящих гаваней, можливості комбінування 
різних видів транспорту). 

 
Наслідки зміни клімату для морських портів представлені в 

табл. 5.6. 
Вплив екстремально-високих температур на повітряний та 

наземні види транспорту. Як відомо, одним з основних проявів зміни 
клімату є зростання температури повітря та частоти явищ, що пов’язані з 
нею (наприклад, хвиль тепла). При цьому особливе занепокоєння 
викликає ріст літніх екстремальних температур та підвищення 
інтенсивності і тривалості хвиль тепла, що призводить до значного 
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навантаження практично на всі господарчі системи, включаючи 
транспорт. 

 
Таблиця 5.6. 

Наслідки зміни клімату для морських портів (Наслідки зміни клімату для 
міжнародних транспортних мереж та адаптація до них, ООН, 2013) 

 
Вразливий аспект Прояв зміни клімату та її вплив 

Навігація та стоянка 
суден 

підвищення рівня моря →  скорочення масштабів робіт з 
поглиблення дна, модернізація причалів, мостові переходи;  

штормові нагони і вітри → неможливість швартування, 
скупчення суден; 

посилення опадів → замулення, розширення робіт з 
поглиблення дна; 

зменшення опадів → обмеження внутрішнього 
судноплавства; 

Обробка вантажів підвищення частоти та посилення штормів → нанесення 
збитків, обмеження можливостей роботи кранів чи 
навантаження/розвантаження насипних/наливних вантажів 
через вітер; 

Зберігання вантажів штормові нагони та посилення опадів →  затоплення 
прибережних районів чи складських приміщень і об’єктів на 
берегах, руйнування, нанесення матеріальних збитків 
інфраструктурі, псування вантажів;  

підвищення температури → нанесення матеріальних збитків 
конструкціям, збільшення витрат на збереження; 

Рух транспорту в 
порту 

штормові нагони, посилення опадів за відсутності адекватної 
дренажної системи → затоплення портових споруд 
ускладнює необхідний рух транспортних засобів; 

хронічне/остаточне затоплення може зробити деякі частини 
порту непридатними до експлуатації; 

Інфраструктура, 
будівлі та 

обладнання 

затоплення та сильні вітри → загроза для будівель та 
обладнання;  

підвищення рівня моря та штормові нагони → збитки основній 
захисній інфраструктурі; 

штормові нагони і викликана паводками ерозія → руйнування 
мостів, причалів та пірсів; 

підвищення температури → вихід з ладу металевих елементів 
обладнання та інфраструктури;  

Внутрішні 
транспортні мережі 

внутрішні транспортні мережі необхідні для функціонування 
портів; порушення найважливіших ланок таких мереж може 
зробити порт непридатним до експлуатації. 

 
Екстремально високі температури здійснюють значний вплив на 

залізничні колії. Хоча залізничні шляхи проектуються з розрахунку 
витривалості до внутрішнього навантаження, викликаного сильним 
перепадом температури, проте, якщо нагрівання колій перевищує 
розрахункові критерії, може виникнути теплове розрегулювання рейок, що 
спричинить аварію потяга. Дослідження свідчать, що пошкодження рейок 
може відбуватися за температури понад 43°С, проте також залежить від 
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того наскільки сильно вона відрізняється від нейтральної температури 
(такої, за якої не відбувається ні розширення, ні стиснення рейок). 
Деформація залізничних колій за високих температур є важливою 
причиною аварій, пов’язаних з метеорологічними чинниками.   

Стійкі високі температури повітря можуть спричинити не лише 
перегрів двигуна автомобіля та посилити зношення шин, але й 
здійснювати вплив на автошляхи та мости, адже, матеріали, що 
використовуються при будівництві доріг, мають обмежену теплостійкість, 
перевищення якої призводить до термічного розтріскування. Граничним 
значенням для шосейних доріг є температура повітря +32°С. Тривала 
спека, що перевищує розрахункові критерії, може також викликати 
швидше зношування дорожнього покриття, скоротити його 
експлуатаційний ресурс. Висока температура поверхні дороги підвищує 
ризик розриву шин у транспортних засобів з великим вантажем та 
призводить до утворення колій на дорогах (особливо, за умови укладання 
дорожнього покриття з порушенням нормативів та вимог) (рис. 5.26). 
Також до можливих наслідків впливу високих температур на дорожнє 
покриття належить помітне зміщення швів бетонування, захисних 
оболонок, покриттів та герметиків у мостових конструкціях. 

 

  
 

Рис. 5.26. Утворення колій на дорогах  
внаслідок впливу високих температур 

       
Вплив на транспорт високих температур потребує короткочасної 

оперативної адаптації (вживання організаційних заходів – наприклад, за 
екстремально високих температур повітря – заборона проїзду певними 
дорогами автомобілів, маса яких перевищує критичні значення) та 
довготривалої адаптації інфраструктури для уникнення проблем з 
безпекою транспорту.  
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Високі температури можуть спричинити зростання потреби у 
використанні холодильної техніки при перевезенні певних видів вантажів, 
що призведе до підвищення витрат на вантажоперевезення. А зростання 
кількості спекотних днів та випадків хвиль тепла може призводити до 
призупинення на певний час окремих видів будівельно-монтажних робіт з 
міркувань охорони здоров’я та виробничої безпеки робітників. Це, 
відповідно спричинить простої обладнання, затримки у строках виконання 
робіт та зростання економічних витрат на будівництво об’єктів дорожньої 
інфраструктури. 

Підвищення температури повітря також може відобразитися на 
роботі повітряного транспорту, зокрема на стані об’єктів інфраструктури 
аеропортів, особливо – злітно-посадкових смуг. Внаслідок впливу високих 
температур їх покриття може зазнати деформацій, розтріскування та 
інших пошкоджень. З іншого боку – аеропорти, розташовані в помірних та 
вищих широтах можуть отримати певні переваги від зростання зимових 
температур повітря завдяки скороченню витрат на прибирання снігу та 
льоду.   

Високі температури повітря та зростання інтенсивності 
випаровування формують посушливі умови, що сприяє виникненню 
стихійних пожеж, що досить часто охоплюють значні площі (наприклад, 
якщо це лісові пожежі) і створюють загрозу транспортній інфраструктурі. 
В окремих випадках потужні лісові пожежі спричинюють припинення руху 
автомобільного та залізничного транспорту. В місцях, де знищений 
пожежами ліс, прилягає до автомобільних шляхів чи залізних колій, 
підвищується ризик зсувів. А погіршення видимості під час сильних пожеж 
може впливати на роботу аеропортів.     

Вплив екстремальних опадів на повітряний та наземні види 
транспорту. Сильні опади, як і більшість метеорологічних чинників, що 
впливають на транспорт можуть здійснювати як прямий вплив на 
функціонування транспортної системи, так і опосередкований. 
Безпосередніх збитків опади можуть завдавати, як під час їх випадання, 
так і після їх припинення.  

Інтенсивні опади можуть порушити роботу всієї системи наземного 
транспорту. Сильні зливи або швидке танення значної кількості снігу 
можуть призвести до зупинки потягів та руху на автошляхах. Тривалі та 
інтенсивні дощі можуть ускладнювати ремонтно-технічне обслуговування 
доріг, мостів та дренажних систем, викликати затримки авіаперевезень, 
затоплювати дороги та тунелі (рис. 5.27). Підтоплення призводять до 
розмиву дорожнього полотна, пошкодження підтримуючих конструкцій 
залізничного насипу. Розмив автомобільних шляхів та залізничних колій 
може призвести до тривалого припинення руху на окремих ділянках 
шляху, до суттєвих затримок транспорту в дорозі.  
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Рис. 5.27. Підтоплення транспортної інфраструктури 
 
Сильні опади (що крім можливого підтоплення та руйнування доріг, 

суттєво погіршують видимість) є однією з основних причин затримок та 
аварій транспортних засобів, пов’язаних з погодою. Крім того, вони 
можуть спричинити поломку транспортних засобів. 

Підняття рівня води в річках та їх розливи можуть бути спричинені, 
як випаданням зливових опадів, так і швидким сніготаненням, проте 
незалежно від причини, розлив річок буде мати катастрофічні наслідки 
для тих країн чи частин їх територій, де основні автомобільні та залізничні 
шляхи пролягають по заплавних рівнинах і/або перетинають їх.   

Наслідком зростання частоти зливових опадів є не лише збільшення 
кількості аварій на дорогах та затримки і збої у функціонування 
залізничного та автомобільного транспорту, але й нанесення шкоди 
інфраструктурі аеропортів, що спричинює затримку та відміну рейсів; 
зміна морфології рік, замулення, пошкодження берегів та 
протипаводкових споруд і як наслідок – припинення судноплавства на 
окремих річках.   

Добре відомим є той факт, що для багатьох територій характерним 
є не лише зростання частоти випадання екстремальних опадів, але 
протилежна ситуація – тобто, дефіцит опадів протягом тривалого періоду. 
Це викликає зниження рівня води в річках та інших водоймах і, відповідно, 
негативно відображається на використанні внутрішньоматерикових 
водних шляхів. Зменшення вантажних перевезень баржами призводить 
до зростання навантаження на залізницю.  

Заходи з адаптації транспортної галузі до зміни клімату. Постійні 
зміни погоди потребують оперативного корегування щоденної роботи 
транспортних систем, підприємств та організацій, що займаються 
перевезеннями пасажирів та вантажів, а прояв зміни клімату, крім 
оперативного реагування, вимагає також внесення змін у транспорту 
інфраструктуру та нормативи, що регулюють діяльність галузі. 

 Адаптація в транспортній галузі є відносно новою і реалізовується 
поки що лише у кількох країнах світу. Це пов’язано з тим, що громадськість 
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звикла до затримок чи відміни авіарейсів через сильні дощі чи снігопади, 
порушення нормального руху транспорту по автошляхах через 
ожеледицю, проте не готова підтримувати виділення необхідних значних 
інвестицій на адаптацію транспортної інфраструктури до зміни клімату. 
Проте, для зменшення витрат у майбутньому необхідно, щоб питання 
пов’язані зі зміною клімату враховувалися керівництвом транспортного 
сектору та всіма працівниками даної галузі, що можуть допомогти зробити 
її стійкішою до змін, що відбуваються. Так само, як і в інших галузях, 
допомогти зменшити збитки від зміни клімату можуть економічні заходи, 
наприклад, страхування ризиків на транспорті. 

 

Адаптація спрямована на зменшення вразливості та підвищення 
стійкості систем до дії кліматичних чинників. В транспортній галузі 
вона передбачає не лише фізичну стійкість та довговічність 
інфраструктури (що дає змогу їй витримувати несприятливі впливи, 
не втрачаючи здатності виконувати основні функції), а також 
можливість швидкого відновлення з мінімальними витратами. 

 
Заходи, що мають реалізовуватися на державному рівні: 
 врахування зміни клімату в довгострокових програмах 

капітального ремонту та реконструкції, в ході проектування об’єктів, 
інвестиційної діяльності, ремонтно-профілактичного обслуговування, 
експлуатації та інженерно-технічних робіт, а також – в планах на випадок 
надзвичайних ситуацій;  

 включення адаптаційних заходів в комплексні програми 
реагування на природні загрози;  

 забезпечення моніторингу метеорологічних умов вздовж доріг 
для своєчасного вживання заходів для забезпечення належного 
функціонування транспортної інфраструктури (наприклад, розміщення 
датчиків, що дають можливість оцінити наявність ожеледиці чи снігу на 
дорогах); 

 створення реєстру найважливіших та найвразливіших вузлів 
транспортної інфраструктури;  

 визначення альтернативних транспортних шляхів у разі 
надзвичайних ситуацій; 

 забезпечення постійного контролю рівня води у водних об’єктах 
для забезпечення нормального функціонування річкового транспорту; 

 перегляд параметрів, що закладаються в конструкцію 
поверхневих дренажних систем для того, щоб вони могли витримувати 
прогнозоване збільшення кількості опадів; 

 перегляд параметрів конструкцій мостів через водні об’єкти. 
Заходи, що мають реалізовуватися в науково-дослідних 

установах: 
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 моделювання потенційних наслідків зміни клімату на 
автомобільні й залізничні шляхи; 

 розробка нових технологій для побудови автомобільних доріг і 
злітно-посадкових смуг, що не допускають деформації за екстремальних 
температур; 

 проведення розрахунків перспективного локального підйому 
рівня моря з урахуванням місцевих умов (осідання ґрунту, зміна форми 
берегової лінії, вторгнення солоної води в результаті штормового нагону 
та підтоплення, викликаного материковими водами) з метою будівництва 
інфраструктури на узбережжі. 

Заходи, що мають реалізовуватися безпосередньо організаціями, 
що забезпечують функціонування транспортної інфраструктури та 
здійснюють перевезення: 

 укріплення споруд у гаванях для захисту від сильних штормів на 
морі; 

 налагодження належного та своєчасного технічного 
обслуговування споруд (дороги, канави, мости, дренажні труби) і 
дорожньої мережі, особливо доріг меншого значення; 

  регулярне очищення від сміття відкритих дренажних каналів та 
водотоків; 

 періодична обрізка дерев і рослин, що можуть становити 
небезпеку для автомобільних і залізничних мереж у разі екстремальних 
погодних умов; 

 надійна фіксація валунів і каміння вздовж доріг, що можуть 
становити небезпеку; 

 заліснення територій, постраждалих від зсувів і повеней, що 
розташовані неподалік від транспортних шляхів (для забезпечення 
стійкості ґрунту);  

 використання нових технологій, що не допускають деформації за 
екстремальних температур, при будівництві автомобільних доріг і злітно-
посадкових смуг; 

 створення спеціальних бригад, що перебувають напоготові, з 
необхідним обладнанням (бензопилами, плугами, тракторами, тощо) для 
усунення наслідків стихії на дорогах і залізничних коліях; 

 вчасне та регулярне технічне обслуговування залізничних 
споруд; 

 розгляд можливих наслідків зміни клімату на ранніх етапах 
планування об’єктів та обслуговування;   

 введення обмежень швидкості на залізничному транспорті в 
періоди екстремальної спеки (коли є ризик деформації залізничних колій 
та аварії) для того, щоб машиніст своєчасно міг помітити викривлену 
ділянку рейок та зупинити потяг. Крім цього, з метою скорочення 
гальмівного шляху ефективним є зменшення довжини потягу, а зниження 
ваги вантажу – допомагає зменшити тиск на рейки. Такі адаптаційні 
заходи впливають на ефективність залізничних операцій, підвищуючи 
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вартість транспортних перевезень на одиницю вантажу, проте 
допомагають уникнути аварій та зберегти людські життя. 

 
 

5.4.3. Водне господарство 
 
Вразливість водного господарства до зміни клімату. В доповіді 

ООН про стан світових водних ресурсів (2003) зазначається, що у разі 
несприятливого збігу обставин (глобальне потепління, демографічна 
ситуація, розвиток промисловості, тощо) вже всередині ХХІ столітті 
7 мільярдів населення нашої планети з 60 країн зіткнуться з проблемою 
дефіциту питної води. За сценарієм сприятливих умов, ця проблема не 
зникне, вона теж матиме місце, але в 48 країнах світу, де проживає 2 
мільярди людей. 

Щоб пом’якшити негативні впливи перерахованих вище чинників на 
водні ресурси потрібні новітні стратегії розвитку водного господарства та 
раціонального використання водних ресурсів, що включають адаптацію 
до очікуваної кліматичної зміни. Для досягнення цих цілей (дослідження 
впливу клімату на водні ресурси, прогнозу майбутніх змін, розробки 
заходів з адаптації) розвинені країни світу виділяють значне 
фінансування. Лише Європейський Союз виділив на вирішення цієї задачі 
1,4 млрд. євро. 

В більшості розвинутих європейських країн давно встановилася 
інфраструктура водного господарства. Управління водними ресурсами 
відбувається там в умовах стабільної кількості населення та зменшення 
господарського впливу на існуючі водні ресурси. В результаті 
ефективність управління лише зростає. В країнах, що розвиваються, 
зростання населення та антропогенного тиску на водні ресурси, 
обмежують можливості розвитку водного господарства та посилюють 
негативні наслідки зміни клімату. 

Значною проблемою в управлінні водними ресурсами та адаптації 
до зміни клімату є невизначеність впливу цієї зміни, що буде 
поширюватись на невизначеності менеджменту водних ресурсів, на 
умови водопостачання.  

 

Зміна клімату може спричинити прояв двох протилежних 
наслідків (рис. 5.28): 
 зменшення поверхневого стоку (що може означати зменшення 
водопостачання та загрозу економічному розвитку);  
 його зростання (що загрожує переповненням побудованих 
водосховищ та потенціальною можливістю розвитку паводків).  
Досить часто на певній території, на фоні загального зменшення 
стоку, можуть спостерігатися паводки, спричинені сильними 
дощами чи швидким сніготаненням.   
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Рис. 5.28. Основні наслідки впливу зміни клімату на водні ресурси 

 

Адаптація водного господарства до зміни клімату. Зміна клімату 

породжує концептуальну проблему для менеджерів водного 

господарства, вносячи невизначеність в майбутні гідрологічні умови. 

Рішення про адаптацію в більшості випадків необхідно приймати, 

ймовірно, до того як стане зрозуміло, яким чином гідрологічні режими 

будуть насправді змінюватися.  
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Для управління водними ресурсами в умовах зміни клімату 

використовуються два підходи: 

1. Підхід, що ґрунтується на сценаріях зміни клімату. Цей підхід 

застосовується на практиці в розвинутих країнах світу.  

2. Підхід до вирішення проблеми невизначеності, відомий як 

«адаптивне управління». Він передбачає розширене використання 

коштів на ті заходи з управління водними ресурсами, які відносно 

стійкі до невизначеності. До таких заходів, наприклад,  належать 

заходи зі скорочення попиту на воду, що мінімізують наслідки впливу 

зміни клімату.  

 

Як вже зазначалося вище, розрізняють автономну і планову 

адаптацію. Перша – власне, не являє собою свідому реакцію на 

кліматичні впливи, проте спрямована на задоволення потреб, що 

змінилися, реалізацію нових завдань і очікувань.  

 

Стосовно водних ресурсів прикладами автономної адаптації є:   

 зміна методів зрошення, включаючи кількість, терміни або 
технологію;  

 збереження ґрунтової вологи (наприклад, збереження пожнивних 
залишків), мінімізація замулення і вторгнення солоних вод;  

 покращення управління водними ресурсами для запобігання 
заболочування, ерозії та вимивання;  

 здійснення сезонного кліматичного прогнозування. 

 
Зменшення, збільшення або посилення мінливості в забезпеченості 

водою може привести до конфліктів між водокористувачами (сільське 
господарство, галузі промисловості, населення). Водогосподарські 
організації, що визначають норми використання води, будуть відігравати 
основну роль у регулюванні  соціальної напруги у випадку зміни 
водозабезпеченості, а також у розподілі вигод і втрат у різних секторах 
суспільства.  

 

Адаптацію до змін у забезпеченості водою та якості води 
необхідно здійснювати не тільки водогосподарським організаціям, 
але й окремим користувачам, до яких належать промисловість, 
сільськогосподарські підприємства  та окремі домогосподарства. 

 
Суспільним інститутам необхідно шукати кращі способи розподілу 

води, використовуючи такі принципи, як справедливість і ефективність, 
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що з політичної точки зору, можливо, буде складно реалізувати на 
практиці. Ці параметри повинні також враховувати управління 
міжнародними басейнами, а також басейнами поверхневих і ґрунтових 
вод. 

Комплексне використання водних ресурсів має бути інструментом 
для визначення заходів з адаптації до зміни клімату, але поки цей 
інструмент знаходиться на початковій стадії його створення. При 
проведенні заходів з комплексного використання водних ресурсів слід 
звертати особливу увагу на заходи, що сприяють зменшенню 
водоспоживання різними категоріями водокористувачів. Це може бути 
дуже ефективним напрямком адаптації, адже, в Україні водоємність 
більшості технологій у промисловості та комунальному господарстві у 
містах, розташованих поблизу великих річок у 2,5–3 рази вища за світовий 
рівень. Водночас в Україні близько 1270 сільських населених пунктів з 
населенням понад 850 тис. жителів частково або повністю користуються 
привізною водою. 

Важливо здійснювати ефективні програми водокористування в тих 
регіонах, де водозабезпеченість, ймовірно, зменшиться у зв’язку з тим, 
що забезпечення адекватного постачання може потребувати значних 
інвестицій, або за допомогою будівництва нових водосховищ, або 
використання альтернативних джерел води. Скорочення 
водокористування може уповільнити або навіть усунути потребу в 
додатковій інфраструктурі. Один з найшвидших способів покращити 
забезпечення водою – мінімізація втрат води в міських мережах і 
системах зрошення. Інші альтернативи для зменшення потреби в нових 
запасах води включають збір дощової води, а також регульоване 
повторне використання вод.  

 

Адаптація водного господарства до можливої зміни клімату  
можлива лише при тісній взаємодії між науковими установами, урядом 
та суспільством. 

 
Заходи з адаптації водного господарства, що мають 

реалізовуватися на державному рівні: 

 сприяння зниженню споживання води у промисловості, 
енергетиці, сільському господарстві та побуті шляхом використання 
економічних  заходів (застосування субсидій, податків і штрафів); 

 розробка і запровадження цінової й тарифної системи для води 
залежно від її категорії, пори року та наявних ресурсів; 

 встановлення обмежень на використання води у певні періоди; 

 реалізація освітніх і навчальних програм ефективного та 
економного використання води та обізнаності про посухи; 
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 заборона будівництва в заплавах, землекористування таким 
чином, щоб зменшити ризик повеней; 

 зведення захисних споруд для зменшення ризику повеней або 
збільшення припливу води для водних екосистем, розширення площ 
заплав, водосховищ для регулювання надзвичайних паводків, місць для 
відведення паводкових вод;  

 створення систем попередження про паводки; 

 розробка стратегій зниження небезпек, пов’язаних з водними 
ресурсами;  

 розробка регіональних планів боротьби з посухами; 

 врахування впливу зміни клімату на нову інфраструктуру  водного 
господарства при довгостроковому плануванні (20–30 років) 
водогосподарських проектів; 

 конверсія лісів і загальне заліснення для захисту підземних 
водоносних пластів. 

Заходи, що мають реалізовуватися в науково-дослідних 
установах: 

 оцінка потреб у воді основними споживачами в умовах зміни 
клімату; 

 оцінка впливу повеней і посух на забруднення підземних 
вод/вивільнення забруднень ґрунту; 

 регулярний перегляд моделювання водного режиму в регіоні з 
використанням останніх кліматичних даних; 

 вдосконалення методик водозбору; 

 розробка нових технологій водопостачання, водоочищення, 
зрошення, що допоможуть зменшити використання води; 

 підготовка сезонних прогнозів, їх випуск, поширення та інтеграція 
в системи підтримки та прийняття рішень. 

Заходи, що мають реалізовуватися безпосередньо 
користувачами водних ресурсів та організаціями, що займаються 
водозабезпеченням та водовідведенням: 

 підвищення ступеня рециркуляції води для промислових потреб; 

 підвищення ефективності водокористування; 

 повторне використання води; 

 збір/використання дощової води; 

 впровадження заходів зі скорочення втрат води з каналів, 
охорона їх від нераціонального використання та забруднення; 

 заміна відкритих зрошувальних систем трубопроводами; 

 встановлення додаткових помп для руху води в каналах у 
посушливі періоди; 

 будівництво резервуарів для збереження, що дозволяють 
регулювати стік води та зберігати воду; 

 опріснення морської води; 
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 промив водовідливних систем і заміна магістральних 
колекторних систем з метою забезпечення відповідності критеріям більш 
екстремальних 5-річних повеней; 

 облаштування зливових колодязів; 

 покращення фільтрації води в каналізації та системах обробки 
для очищення дощової води в містах та її подальшого використання; 

 підтримання водопровідної мережі в належному стані для 
уникнення аварій та зменшення втрат води на шляху до споживача, 
здійснення періодичних технічних оглядів та планових ремонтів; 

 зменшення обсягів скидів забруднювальних речовин 
комунальними підприємствами у водойми. 

 
 

5.4.4. Енергетика 
 
Н.П. Іваненко та Д.П. Сас (2011) зазначають, що паливно-

енергетичний комплекс є однією з найбільш вразливих галузей економіки 
України. Оскільки, вплив погодно-кліматичних умов на енергетику 
виражається у зміні умов виробництва енергії, коливаннях потреби в ній з 
боку споживачів, а також у різних умовах експлуатації і утримання об’єктів 
енергетики, то, відповідно, прояв зміни клімату може суттєво вплинути на 
функціонування підприємств даної галузі.  

Вплив зміни клімату на попит на електроенергію:  

 температура повітря, швидкість вітру і сонячна радіація, які 
визначають тепловіддачу будівель і втрати тепла в теплових мережах, 
суттєво впливають на потребу в енергетичних ресурсах, тому кліматична 
зміна призводитиме до зміни тепло- та енергоспоживання; 

 значно зростає нерівномірність енергоспоживання завдяки 
посиленню нестабільності та мінливості погодних умов; 

 зростання температури повітря та повторюваності хвиль тепла, 
призводить до зростання електроспоживання на кондиціонування повітря 
приміщень та навантаження на енергосистему в літній період.  

Вплив зміни клімату на виготовлення електроенергії та 
енергопостачання споживачів: 

 ріст температури повітря в теплий період року негативно впливає 
на роботу ТЕС та АЕС через підвищення температури води у системах 
охолодження; 

 зростання температури повітря, перерозподіл опадів, збільшення 
випаровування з поверхні водних об’єктів, малосніжні зими, можуть 
спричинити зниження об’ємів стоку річок і вплинути на виробництво 
електроенергії гідроелектростанціями; 

 сильний вітер, снігопади, ожеледь, паморозь та деякі інші СГЯ, 
зростання частоти та інтенсивності яких прогнозується, можуть призвести 
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до обривів ліній електропередач та порушення нормального 
енергопостачання споживачів (рис. 5.29); також СГЯ можуть призвести до 
підтоплення або руйнування розподільчих підстанцій чи інших об’єктів, що 
належать до енергосистеми;   

 

 
 

 
 

Рис. 5.29. Наслідки льодяного дощу в Словенії в лютому 2014 р. – лінії 

електропередач вкрилися десятисантиметровим шаром льоду, що 

призвело до їх обривів та руйнування деяких інших об’єктів енергетики 

 

 зміна клімату вплине на режими роботи ВДЕ, особливо – 

сонячних та вітрових електростанцій; 

 витрати паливно-енергетичних ресурсів на транспортування газу 

також істотно залежать від погодно-кліматичних умов; 

 аварійні ситуації на енергоблоках та лініях електропередач, що 

спричинені СГЯ, частота прояву яких в умовах кліматичної зміни зростає, 
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призводять до проблем з регулюванням частоти і потужності в 

енергосистемі.  

На фоні загального негативного прояву впливу зміни клімату на 

енергетику, виділяються окремі позитивні моменти. Наприклад, 

скорочення опалювального періоду – за оцінками Міжурядової групи 

експертів з питань зміни клімату воно в середньому становить до 5%. 

 

Дослідження характеристик опалювального періоду на 

Рівненщині, здійснене Волощуком В.А. та Рокочинським А.М. (2009), 

за даними метеорологічних станцій Рівне, Сарни та Дубно (за 1945–

2007 рр.) показало наявність чіткої тенденції змін у часі параметрів 

опалювального сезону для всіх метеостанцій Рівненського регіону. 

За 1985–2007 рр., порівняно з базовим  (1945–1975 рр.) відбулося 

зменшилася тривалості опалювального періоду на 5–6 діб, а середня 

за опалювальний період температура зовнішнього повітря зросла на 

0,8–0,9°С. Зміни основних параметрів опалювального періоду, 

спричинили зниження середньорічних потреб теплоти на опалення 

на 5–6%, зниження розрахункових значень потужності системи 

опалення та теплозахисних характеристик будівель на 3–4%. 

Дослідження тривалості опалювального періоду на території 

України, здійснене колективом авторів на чолі з С.М. Степанком та 

А.М. Польовим (2011) за три періоди: 1971–2000 рр., 1981–2000 рр. 

та 1991–2000 рр. та за кліматичну норму (1961–1990 рр.) показало, 

що найменша тривалість опалювального періоду спостерігається в 

останнє десятиліття. Така тенденція спостерігається у всіх 

регіонах України, проте найпомітнішою вона є на півдні.     

 

Вразливість енергетичної системи до прояву зміни клімату 

визначається не лише швидкістю цієї зміни, але й деякими іншими 

чинниками, розуміння впливу яких на вразливість енергетичної системи 

буде дуже корисним при розробці плану адаптації енергетичної галузі до 

негативного прояву кліматичної зміни. Наприклад, навантаження на 

енергосистему зростає не лише внаслідок кліматичних чинників, а й 

соціальних – зростання кількості населення певних територій, що 

відбувається швидкими темпами призводить до зростання споживання 

електроенергії. В умовах зростання навантаження на енергетичну 

систему важливо, щоб її технічний стан був задовільним, тому мають бути 

замінені всі зношені деталі, технічне обслуговування та перевірки мають 

здійснюватися регулярно та ретельно. Також важливою є культура 

енергоспоживання кожного мешканця країни – адже, впровадження 

енергоощадливих технологій як в побуті, так і на виробництві допоможе 

знизити навантаження на енергетичну систему.  
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Крім того, слід мати на увазі, що оскільки, кліматичні умови значною 

мірою визначають особливості функціонування, техніко-економічні 

показники всіх типів електростанцій та екологічні наслідки діяльності 

об’єктів енергетики, то зміна клімату спричинить необхідність корегування 

проектування та експлуатації електростанцій, а також може погіршити 

екологічну ситуацію в районах розташування станцій.  

Адаптація енергетики до зміни клімату. Розробка адекватних 

адаптаційних стратегій для енергетичного комплексу залежить не лише 

від регіональних проекцій зміни клімату, а й від структури генеруючих 

потужностей паливно-енергетичного комплексу країни і особливостей 

паливно-енергетичного балансу. 

 

Для адаптації енергетики до зміни клімату МГЕЗК пропонує 

дотримуватися наступних принципів: 

 зміцнення інфраструктури поверхневих ліній передачі і 

розподілення енергії;   

 використання підземних ліній;  

 підвищення енергоефективності;  

 зростання частки відновлюваних джерел енергії в енергетичному 

балансі;  

 послаблення залежності від виробництва електроенергії на 

станціях одного типу. 

 

Заходи адаптації енергетичного сектору, що мають 

реалізовуватися на державному рівні: 

 сприяння розвитку альтернативних джерел енергії (вітрової, 

сонячної чи інших видів), в тому числі – в індивідуальних 

домогосподарствах (рис. 5.30); 

 здійснення суворого контролю за дотриманням будівельних норм 

і правил, що забезпечують високу енергоефективність будівель; 

 розробка та впровадження системи управління всім річковим 

басейном з урахуванням людської діяльності в його межах – для 

забезпечення максимально ефективної роботи ГЕС;  

 проведення інформаційної кампанії серед населення, 

представників бізнесу та промислових виробників для формування 

культури енергоспоживання та усвідомлення необхідності економії 

енергоресурсів; 
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Рис. 5.30. Використання альтернативних джерел енергії  
в новому районі м. Фрайбурга (Німеччина) – Вобані  

 

 стимулювання заходів, що дадуть змогу дещо знижувати 
температуру приміщень в літній період без використання кондиціонерів 
(затінення за допомогою навісів над вікнами (рис. 5.31), насадження 
дерев для затінення невисоких будинків – в літній період, коли дерева 
вкриті листям вони створюють тінь, в зимовий період – за відсутності 
листя вони не перешкоджають надходженню сонячних променів у 
приміщення). 

Заходи, що мають реалізовуватися в науково-дослідних 
установах: 

 оцінка впливу кліматичної зміни на енергетичну галузь, 
визначення найбільш вразливих її складових; 

 моделювання майбутнього попиту на енергію, особливо під час 
потенційних періодів його піку; 

 розробка нових правил для вибору місця розташування 
електростанцій чи розподільчих підстанцій для уникнення підтоплення 
внаслідок паводків чи прояву СГЯ; 

 розробка стратегій адаптації для енергетичних компаній; 

 розробка плану заходів, що допоможуть зменшити споживання 
електроенергії в пікові періоди з екстремально високими літніми чи 
екстремально низькими зимовими температурами, коли багато енергії 
споживається для кондиціонування та додаткового обігріву приміщень з 
метою зниження навантаження на енергосистему міста. 
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Рис. 5.31. Навіс маркіза – засіб, що допоможе захистити  
будинок від  додаткового нагріву сонячними променями 

 
Заходи, що мають реалізовуватися безпосередньо на 

підприємствах енергетичної галузі: 

 реконструкція та ремонт старих ГЕС для підвищення їхньої 
стійкості до наслідків зміни клімату; 

 періодичне видалення осаду всередині й навколо ГЕС для 
забезпечення плавного потоку води; 

 вдосконалення та безпечний розподіл електроенергії через 
посилення ліній електропередач та кращого захисту кабелів; 

 вживання додаткових заходів для підвищення надійності систем 
охолодження енергоблоків ТЕС і АЕС, зокрема, підготовка резервних 
систем охолодження (додаткові резервуари для води, градирні, тощо); 

 оновлення основних фондів, стратегія поетапної модернізації – 
заміна зношеної та застарілої інфраструктури на стійкішу до впливів СГЯ.  

 
 

5.4.5. Лісове господарство 
 
Кожен вид рослин пристосований до певних екологічних умов 

(тепла, вологи, надходження сонячної радіації, тощо). Певні значення 
кожного з екологічних чинників є оптимальними. Якщо значення чинника 
виходять за межі оптимуму, ріст та розвиток рослини спершу 
пригнічується, а подальші зміни можуть призвести до її загибелі. Рослини, 
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що ростуть в умовах помірного клімату, є пристосованими до зимових та 
літніх температур, що спостерігаються в цих широтах. Забезпеченість 
рослин достатньою кількістю вологи протягом вегетаційного періоду є так 
само важливою, як і оптимальний температурний режим. Крім того, 
потрібно, щоб опади випадали регулярно та середньої інтенсивності. За 
вищих температур і зміни характеру випадання опадів можуть частіше 
формуватися атмосферні та ґрунтові посухи, під час яких лісова 
рослинність, відчуватиме нестачу води. Як наслідок цього – може 
відбуватися всихання дерев,  деградація ґрунтів, спостерігатися 
зростання частоти лісових пожеж та площ, які вони охоплюють.  

 
 

 
 

Масове всихання хвойних лісів вже охопило Волинську, 
Житомирську, Київську, Львівську, Рівненську, Хмельницьку, 
Чернігівську та Черкаську області. За даними ДП «Черкаське лісове 
господарство», всохлі або всихаючи насадження на території 
області становлять майже 11 тисяч гектарів. Основний осередок – 
Черкаський бір (на території Черкаського лісгоспу), також є осередки 
в Корсунь-Шевченківському та Канівському лісгоспах. 

Протягом 2010–2013 рр. осередки всихання ялинових 
деревостанів у Новгород-Сіверському Поліссі виявлено на площі 748 
га (22% загальної площі ялинників). Аномально спекотний 
вегетаційний період 2010 р. призвів до погіршення санітарного 
стану, ослаблення та масового всихання середньовікових та 
старшого віку насаджень ялини європейської (за даними 
ДП «Новгород-Сіверська науково-дослідна станція»).  
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Всихання лісів спричинює значні збитки для лісових господарств, 
адже, коли деревина втрачає технічну придатність, зменшується й її 
ринкова вартість – дров’яна деревина в рази дешевша за ділову. 

Передбачається, що шкода від збільшення лісових пожеж і 
скорочення лісів внаслідок посух, частково компенсується інтенсивнішим 
ростом дерев завдяки збільшенню концентрації СО2 в атмосфері.  

Зростання температур (зокрема, зимових) може спричинити 
пом’якшення клімату і розширення ареалу існування окремих видів 
шкідників та збудників рослинних захворювань. Нові захворювання та 
шкідники можуть становити значну загрозу для рослинних угрупувань.  

Українські ліси характеризуються значним різноманіттям унікальної 
флори і фауни на всій території, а особливо в Карпатах, Криму та дельті 
Дунаю, проте, результати досліджень свідчать, що біорізноманіття вже 
зараз зазнає впливу зміни клімату, що призведе до негативних наслідків 
для лісового господарства. Зміна характеристик вегетаційного періоду 
спричинює міграцію деяких видів рослин, що може призвести як до 
часткової зміни видового складу, так і до зменшення площі зелених 
насаджень. Поява нових видів рослин у межах зелених зон є індикатором, 
що може свідчити про зміну умов середовища. Це означає не лише, що 
умови стали оптимальними для нових видів, а також – що традиційні для 
цієї місцевості види можуть почати поступово зникати. 

За даними Букші І.Ф. (2009), зміна клімату призводить до скорочення 
та зникнення слабко адаптованих видів з вузькою екологічною 
амплітудою і розширення ареалів і поширення добре адаптованих видів з 
широкою амплітудою. Таким чином, у процесі зміни клімату на території 
України, ймовірно, відбуватиметься трансформація типів лісу, його 
видового складу, продуктивності та стабільності. Також може змінитися 
не лише видовий склад лісів, але й зміститися на північ «межа лісу», що 
вплине вже не лише на лісову галузь, але й на рекреаційну (наприклад, 
на функціонування санаторіїв, що розташовані в Черкаському бору), на 
соціальний захист населення (люди, що задіяні в лісопромисловому 
комплексі в такому випадку можуть залишитися без роботи). 

Зміна умов вегетаційного періоду може завдавати шкоди лісовому 
господарству не лише через пригнічення росту рослин в існуючих лісових 
насадженнях, але й через значне ускладнення приживання нових рослин 
в їх межах, що з часом може призвести до серйозних проблем з 
відтворенням лісів.  

Крім зростання температури повітря та зміни характеру випадання 
опадів, на лісове господарство негативно вплине такий прояв зміни 
клімату, як зростання частоти прояву СГЯ. Ці явища можуть завдавати не 
лише безпосередньої шкоди лісу (наприклад, сильний вітер призводить 
до повалення дерев), але й спричинювати припинення робіт із заготівлі 
деревини та її транспортування, руйнувати лісові дороги та завдавати 
інших збитків.  



Шевченко О.Г., Сніжко С.І., Вітренко А.О. ЕКОНОМІЧНА МЕТЕОРОЛОГІЯ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

298 
 

 

Отже, прояв зміни клімату призведе до погіршення умов росту 
лісів. Основні впливи будуть наступними: 

 ареали росту деяких порід зміняться, окремі види можуть 
повністю зникнути і їх місце займуть нові; 

 зміняться режими, типи, інтенсивність та частота впливу на ліс 
різноманітних подразнюючих чинників – комах-шкідників, хвороб, 
пожеж та ін.; 

 відбудуться (переважно негативні) зміни в стабільності та 
життєздатності лісових екосистем, продуктивності лісових 
деревних та недеревних рослин; 

 зміняться цикли репродуктивності лісових порід, відбудуться 
зміни екологічних та соціальних функцій лісів та ін. 

 
Адаптація лісового господарства до зміни клімату. Оскільки, 

очікувана змін  клімату буде здійснювати переважно негативний вплив на 
ліси та на виконання ними різноманітних функцій, то необхідним є 
впровадження на різних рівнях заходів адаптації лісового господарства. 
Стратегія адаптації має бути, перш за все, спрямована на підтримання 
екологічних і продуктивних функцій лісів. Дуже важливо, щоб адаптаційні 
стратегії ґрунтувалися на принципах стійкого ведення лісового 
господарства. Для того, щоб впроваджувати їх в практичну діяльність 
необхідно здійснювати навчання персоналу та підтримувати системи 
стійкого лісоуправління.  

Заходи з адаптації лісового господарства, що мають 
реалізовуватися на державному рівні: 

 розробка нормативних документів, що визначають систему 
ведення лісового господарства з урахуванням наслідків зміни клімату; 

 підвищення відповідальності лісокористувачів за збереження 
лісів; 

 створення системи стимулів для підтримання лісогосподарської 
діяльності, спрямованої на забезпечення виконання лісами соціально та 
екологічно значимих функцій;  

 створення/розширення лісових природоохоронних територій; 

 заборона на вивезення лісу з районів, сильно уражених 
шкідниками; 

 надання субсидій (відповідно до інструкцій) на висадження дерев, 
краще пристосованих до теперішньої і майбутньої кліматичної зміни;  

 створення національного реєстру насіння дерев на основі 
визначених міжнародних параметрів, створення мережі для збереження 
генофонду та лісонасіннєвих плантацій для кращого постачання 
місцевого репродуктивного матеріалу; 
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 фінансова підтримка (субсидії) для лісників і землевласників на 
відновлення лісів.  

Заходи, що мають реалізовуватися в науково-дослідних 
установах: 

 розвиток методів діагностики та прогнозування стану лісів; 

 покращення системи інформаційної підтримки прийняття рішень 
з ведення лісового господарства; 

 розвиток науково-методичної бази робіт з захисту лісу від 
шкідників та хвороб; 

 визначення видів дерев, які краще пристосуються до очікуваної 
зміни клімату, та сприяння їх поширенню. 

Заходи, що мають реалізовуватися безпосередньо в лісових 
господарствах: 

 впровадження системи моніторингу лісів для виявлення 
«небезпечних місць», де можуть виникнути пожежі або трапитися інше 
лихо; 

 періодичне розчищення та вирубування сухостою для мінімізації 
поширення пожеж; 

 підтримка лісових доріг у належному стані; 

 контроль за шкідниками та хворобами лісу; 

 конверсія лісів і заходи лісорозведення на відповідних ґрунтах з 
метою стабілізації ґрунту і покращення водного балансу (особливо на 
деградованих землях); 

 підвищення обізнаності серед лісників і землевласників про 
наслідки зміни клімату; 

 інтродукція стійких видів, що забезпечать найкращу 
продуктивність в нових кліматичних умовах. 

 
 

5.5. Вразливість урбанізованого  
середовища до зміни клімату 

 
Вразливість міст до кліматичної зміни. Згідно з рекомендаціями 

ООН, уніфікований показник чисельності жителів міста має становити 
понад 20 тис. осіб. Втім, найчастіше кожна країна використовує власні 
критерії визначення статусу населеного пункту. В Україні населений пункт 
може отримати статус міста якщо в ньому проживає не менше 10 тис. 
жителів.  

У більшості високорозвинутих країн у містах проживає 75−80% 
населення, в Україні – 68%. Понад третина (33,7%) усіх міських жителів 
України зосереджена в чотирьох областях: Донецькій, Луганській, 
Дніпропетровській і Запорізькій. Частка мешканців Києва в міському 
населенні України — 7,8%. 
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Однією з рис сучасної урбанізації є концентрація значної кількості 
населення переважно у великих містах і, відповідно, їх подальше 
зростання. Таким чином, відбувається формування урбанізованого 
середовища або урбоекосистеми – що є якісно новим фізико-
географічним станом геосередовища, який виникає в результаті 
тривалого розвитку міста. Велике місто, як правило, характеризується 
певними мікрокліматичними особливостями: відмінностями термічного 
режиму (так званий – острів тепла), наявністю специфічної циркуляції – 
сільського бризу (що утворюється за безвітряної погоди внаслідок 
існування ОТ), зміною вітрового режиму міста, зниженням відносної 
вологості у місті, особливостями формування режиму хмарності над 
окремими частинами міста, зростанням кількості опадів та випадків 
туманів, тощо. При чому чим більші розміри міста, час його існування та 
ступінь розвитку індустрії в місті – тим суттєвіші зміни в його природному 
середовищі. 

Поєднання негативних наслідків урбанізації та кліматичної зміни, що 
спостерігається у великих містах створюють пряму загрозу екологічній, 
економічній та соціальній стабільності у світі (Города и изменение 
климата: направления стратегии. Глобальный доклад о населенных 
пунктах 2011 года). Посилення проявів зміни клімату та аналіз їх 
негативних наслідків у містах свідчать, що зміна клімату спричинює 
виникнення у містах унікальних проблем, що є невластивими для інших 
типів людських поселень. 

Кліматична зміна може спричинити у містах прямі (фізичні) ризики 
(підтоплення, аномальна спека посилена міськими мікрокліматичними 
особливостями, тощо) та непрямі (порушення нормального 
функціонування окремих систем міста та складнощі у наданні базових 
послуг населенню). 

І хоча пов’язані зі зміною клімату місцеві ризики, вразливість та 
здатність до адаптації варіюються у конкретних містах, існує ціла низка 
ключових моментів, що властиві для більшості великих міст: 

 кліматична зміна неоднаковою мірою впливає на жителів міста – 
залежно від їх статі, віку, достатку; 

 неможливість скорегувати зонування території міста, що вже 
сформувалась, а також невідповідність будівельних норм і стандартів 
очікуваній зміні можуть обмежити адаптаційний потенціал інфраструктури 
та поставити під загрозу життя людей та їх майно; 

 наслідки зміни клімату можуть бути довгостроковими та мати 
глобальний масштаб; 

 міські райони, які розростаються найдинамічніше – є найменш 
пристосованими до протидії загрозі кліматичної зміни, адже, в таких 
районах, як правило, існує суттєвий дефіцит управління, інфраструктури, 
тощо (Города и изменение климата: направления стратегии. 
Глобальный доклад о населенных пунктах 2011 года). 
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Зміна клімату впливає на матеріальну інфраструктуру міста – 
будівлі, дороги, каналізаційні та енергетичні системи, а це в свою чергу – 
на спосіб життя його жителів та їх достаток. Суттєве руйнування 
житлового та адміністративного фонду будівель очікується у випадку 
зростання кількості стихійних лих та катастроф, що пов’язані зі зміною 
клімату. З цієї точки зору найбільш руйнівними та вартісними вважаються 
підтоплення.  

Високі температури також можуть впливати не лише на мешканців 
міста, але й на інфраструктуру – сприяти руйнуванню дорожнього 
покриття, спричинювати часті ремонти доріг, таким чином порушуючи 
нормальну роботу міського транспорту. Крім того, в умовах зростання 
температури повітря, за переважання у містах штучних поверхонь, що 
мають здатність акумулювати тепло, населення великих міст (що 
обраховується мільйонами) використовує значну кількість електроенергії 
для кондиціонування приміщень, таким чином створюючи суттєве 
навантаження на міську енергосистему. 

 

Отже, 

 концентрація у містах значної кількості населення,  

 особливості локального мікроклімату, що можуть посилювати 
деякі негативні наслідки кліматичної зміни (наприклад, наявність 
острову тепла може посилювати тепловий стрес у місті, який 
спричинений глобальним зростанням температури повітря),  

 зміна переважаючих підсильних поверхонь міста (заміна природних 
поверхонь, що гарно вбирають воду на штучні водонепроникні),  

 висотна забудова,  

 наявність мережі міського транспорту та добре розвинутої 
інфраструктури (що може постраждати від негативного впливу 
прояву кліматичної зміни та викликати суттєвий дискомфорт для 
населення міста)  
роблять місто значно вразливішим до проявів кліматичної зміни, 
порівняно з іншими територіями. 

 
Зростання частоти та інтенсивності прояву СГЯ та довгострокові 

зміни підвищать вразливість міських економічних активів, та відповідно, 
вартість ведення бізнесу. Зміна клімату вплине на широкий спектр видів 
економічної діяльності – торгівлю, виробництво окремих товарів, туризм, 
страхові послуги, тощо. І таким чином, відіб’ється на матеріальному 
становищі мешканців міста. Добре відомо, що населення з низьким рівнем 
прибутків є вразливішим до зміни клімату (не має житла належної якості, 
має менші можливості для адаптації, гірший рівень медичного 
обслуговування, тощо). Крім того, ця категорія населення у великих 
містах, як правило, є численнішою.  
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У випадку настання негативних наслідків кліматичної зміни у місті 

для їх ліквідації необхідно більше матеріальних та людських ресурсів.    
Багато ризиків у місті, що пов’язані з погодою, по мірі посилення 

кліматичної зміни будуть загострюватися, проте якщо проаналізувати 
зміни, що відбуваються і ті, які очікуються в майбутньому, розробити план 

заходів з адаптації міста (з урахуванням його особливостей) та 

реалізовувати його, то очікувані негативні наслідки можна пом’якшити та 
дещо мінімізувати.  

Основні потенційні негативні наслідки зміни клімату для великого 
міста. 

 

До основних потенційних негативних наслідків зміни клімату, 

що можуть проявлятися у містах належать: 
1) тепловий стрес; 

2) підтоплення; 

3) зменшення площ та порушення видового складу міських зелених 
зон;  

4) стихійні гідрометеорологічні явища; 
5) зменшення кількості та погіршення якості питної води; 

6) погіршення стану здоров’я населення; 

7) порушення нормального функціонування енергетичних систем 
міста. 

 

Тепловий стрес. Ризик виникнення теплового стресу (heat stress – 

англ.) у містах може підвищуватися зі зростанням температури повітря, 
повторюваності проявів хвиль тепла у містах та посилюватися наявністю 

острову тепла.  
Окрім цього, на вразливість міста до теплового стресу вливає 

структура населення – значна частка людей похилого віку, дітей, людей, 

що мають хронічні захворювання підвищує вразливість міста до прояву 
цього негативного наслідку зміни клімату. До чинників, що впливають на 

вразливість міста до теплового стресу також належать якість медичного 
обслуговування (зокрема, швидкої допомоги) та доступ населення до 

достовірної інформації про погоду (інформування усіх, особливо, 

вразливих категорій населення про спекотні періоди).   
Підтоплення. Підтоплення міста може бути спричинено випаданням 

значної кількості опадів за короткий час, швидким таненням великого 
обсягу снігу, підняттям рівня води у водоймах міста, паводком на річках, 

а для прибережних міст – сильним штормом з високими хвилями або 

підняттям рівня моря. До чинників, що підвищуватимуть вразливість міста 
до підтоплення належать: відсутність у місті зливової каналізації, або її 

поганий технічний стан, переважання у місті штучних водонепроникних 
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поверхонь крізь які вода не інфільтрується, а має стікати (табл. 5.7), а 
також значний відсоток вразливих груп в структурі населення та 

неналежна робота медичних служб.  

 
Таблиця 5.7. 

Евапотранспірація, стік та інфільтрація  
з поверхонь у містах та на заміських територіях 

 
 Міське 

середовище 

Заміські 

території 

Евапотранспірація 30% 40% 

Глибока інфільтрація 5% 25% 

Неглибока інфільтрація 10% 25% 

Стік 55% 10% 

 
Зменшення площ та порушення видового складу міських зелених 

зон. Кожен вид рослин пристосований до певних екологічних умов. Якщо 

значення чинника виходять за межі оптимуму, то ріст та розвиток рослини 
спершу пригнічується, а подальший вплив може призвести до її загибелі. 

Зростання літніх екстремальних температур (яке у містах додатково 

посилюється міським островом тепла) несе загрозу зникнення окремих 
видів, що може вплинути на скорочення міських зелених зон та 

порушення їх видового складу. Також посилюють негативний вплив на 
рослини, а відповідно, і посилюють вразливість міських зелених зон, нові 

шкідники та хвороби рослин – для яких зростання температури створює 

сприятливі умови. Важливим чинником є погана якість атмосферного 
повітря у містах – загальновідомо, що багато видів міських рослин є дуже 

чутливими до підвищених концентрацій забруднювачів, а у більшості 
великих міст України (як і у всьому світі) окремі забруднювальні речовини 

перевищують граничнодопустимі нормативи їх вмісту у повітрі.  

Зміна клімату призводить до появи в межах зелених зон нових видів 
– інвазивних, що можуть активно поширюватися по території, пригнічуючи 

при цьому ріст звичних для даної території рослин. 
Погіршують стан зелених насаджень у містах і економічні чинники – 

недостатнє фінансування організацій, що їх утримують призводить до 

поганого догляду за рослинами, низького рівня агротехніки, відсутності 
поливу у періоди, коли рослини цього потребують.   

Стихійні гідрометеорологічні явища можуть призводити до 
найрізноманітніших наслідків в результаті їх прояву у містах – до перебоїв 

у нормальній роботі інфраструктури міста, руйнувань або пошкоджень 

промислових об’єктів (що може спричинити аварійні викиди чи скиди 
забруднювальних речовин в довкілля). Сильний вітер може стати 

причиною обривів ліній електропередач та перебоїв у електропостачанні, 
пошкодження дерев у місті (що в свою чергу також призводить до 
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негативних наслідків). Крім того, наслідки СГЯ можуть бути дуже 

масштабними і потребувати значних коштів для їх ліквідації. А в окремих 
випадках – стихійні гідрометеорологічні явища можуть навіть призвести 

до людських жертв. 
Прогнозування СГЯ пов’язано с певними складнощами (інколи 

важко спрогнозувати інтенсивність явища, час його початку та 

завершення, точне місце прояву). 
Зменшення кількості та погіршення якості питної води. Нестача 

власних джерел водопостачання у місті або неналежна якість води в них 
спричинює використання привозної води для потреб населення. 

Обмеженість власних джерел водопостачання та використання привозної 

води роблять місто більш вразливим до погіршення якості та зменшення 
кількості питної води. Використання води з поверхневих джерел підвищує 

ймовірність погіршення її якості (скиди стічних вод підприємств, 
поширення інфекцій) та/або зменшення кількості внаслідок зміни 

термічного режиму повітря, зменшення кількості опадів, а, відповідно, і 

річкового стоку. 
Негативна тенденція річкового стоку та прогноз його подальшого 

зниження суттєво підвищує вразливість міста, особливо якщо в ньому 
переважає поверхневе водопостачання. Також підвищують вразливість 

міста до зменшення кількості та погіршення якості питної води, наявність 

у ньому потужних промислових підприємств, що споживають значну 
кількість води та неналежний стан водопровідної мережі, що спричинює 

суттєві втрати при подачі води споживачам. 
Погіршення стану здоров’я населення. За даними ВООЗ (хоча 

оцінка наслідків зміни клімату для здоров’я може бути лише дуже 

приблизною), зміна клімату спричинить близько 250 тисяч додаткових 
смертей на рік в період з 2030 за 2050 рік. З них 38 тис. смертей буде 

спричинено впливом спеки на людей похилого віку, 48 тис. смертей – 
через діареї, 60 тис. смертей – через малярію і 95 тис. смертей – через 

дитяче недоїдання. 

Вплив зміни клімату на здоров’я міських жителів пов’язаний з 
наступними чинниками: 

1. Сильна спека та інтенсивні короткострокові коливання 
температури можуть серйозно впливати на здоров’я. Спека – викликаючи 

тепловий (гіпертермія), а різке похолодання – холодовий стрес 

(гіпотермія). Гіпертермія може призводить до збільшення смертності від 
серцево-судинних захворювань, а гіпотермія – в результаті 

переохолодження та застуд. Закономірно, що найбільше страждатимуть 
від впливу спеки та низьких температур вразливі категорії населення.  

2. Зміна «географічних зон хвороб». Зростання зимових температур 

повітря призведе до покращення умов перезимівлі інфекційних збудників 
та паразитів і відповідно, до розширення ареалів їх існування, крім того, 
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підвищення температури може спричинити активніше поширення 
збудників із природних осередків. Через кліматичну зміну у значній 

кількості регіонів світу з’являться нетипові для них хвороби, з якими буде 

досить складно боротися. Розповсюджуватися вони будуть через 
неякісну воду, комах, молюсків тощо. Міський острів тепла ще більше 

підвищує температуру і, відповідно, у містах таким чином створюються ще 
сприятливіші умови для перезимівлі збудників захворювань. 

3. Прояв СГЯ може також сприяти поширенню інфекційних 

захворювань (наприклад, сильні опади можуть призводити до 
підтоплення територій і, відповідно, до швидшого поширення інфекційних 

захворювань), а також спричинювати травми чи смертність в результаті 
пошкоджень під час стихійного лиха.   

 

Зміна клімату може мати вплив на 

поширення таких захворювань: 
• сказ,  

• лихоманка Західного Нілу,  

• бореліоз,  
• лептоспіроз,  

• туляремія,  
• кліщовий енцефаліт,  

• чума людини. 

 

4. Концентрація значної кількості населення у містах сприяє 
швидкому поширенню захворювань. 

5. Послаблення імунітету більшості міських жителів (що спричинено 

забрудненням атмосферного повітря, щоденними стресами на роботі, у 
малозабезпеченого населення – до цих чинників додаються ще й 

неналежні умови праці та проживання, погане харчування, відсутність 
повноцінного відпочинку), спричинює підвищену схильність до алергії. 

Крім того, пилок й інші аероалергени найбільш негативно впливають у 

періоди сильної спеки. Вони можуть спровокувати астму, якою 
страждають близько 300 мільйонів осіб.  

Порушення нормального функціонування енергетичних систем 
міста. Основні закономірності негативного впливу зміни клімату на 

енергетичну систему міста майже повністю співпадають із 

закономірностям її впливу на енергетичну галузь, що детально 
розглянуто вище в п. 5.4.4. 

Заходи з адаптації міст до кліматичної зміни. Після попереднього 

ознайомлення з довідковою інформацією про кліматичну зміну, основні 
потенційні негативні наслідки її прояву у містах, чинники, що їх 

посилюють, після аналізу змін кліматичних умов, що вже відбулися у 
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регіоні та проекцій змін, що очікуються в майбутньому, команда фахівців 

розпочинає роботу над оцінкою вразливості міста. 
Наступним етапом після її здійснення і визначення наслідків, що 

можуть найбільш негативно вплинути на місто та його жителів, є розробка 
«Плану адаптації міста до кліматичної зміни». При розробці цього плану 

ефективним буде включення до нього «готових» адаптаційних заходів, що 

вже реалізовуються в інших містах, та розробка «своїх», що можуть бути 
використані лише для конкретного міста і розроблені з урахуванням його 

особливостей. 
Найбільша кількість заходів у плані має бути присвячена мінімізації 

того негативного наслідку кліматичної зміни, до якого місто є найбільш 

вразливим. Для кожного пункту плану адаптації має бути неодмінно 
зазначена відповідальна особа з числа робочої групи та організація, що 

за потреби, залучається до співпраці також із зазначенням відповідальної 
особи – їх представника. 

Основними принципами розробки плану адаптації до кліматичної 

зміни є наступні: 
1. Адаптація до зміни клімату в місті потребує комплексного підходу 

та виконання заходів на різних рівнях.  
2. Для окремих негативних наслідків зміни клімату, важливо 

розробити систему моніторингу/раннього оповіщення 

населення/управління ризиком. Наприклад, в Парижі після прояву дуже 
інтенсивних хвиль тепла 2003 та 2006 рр. впроваджена система 

оповіщення про спекотну погоду, що може зашкодити здоров’ю, 
функціонування якої знижує вразливість міста до теплового стресу.  

3. Одним із важливих організаційних завдань при розробці заходів з 

адаптації міста є проведення потужної інформаційної кампанії 
спрямованої на різну цільову аудиторію.  

4. В умовах, коли проблема кліматичної зміни постає все гостріше 
будь-яке питання в місті (планування забудови нових районів, розвитку 

транспортної інфраструктури, тощо) має вирішуватися з урахуванням 

прогнозованих змін. 
5. Ефективним є використання технологій «подвійного девіденду». 

6. При формуванні плану адаптації до зміни клімату, слід звернути 
увагу, що є заходи, які допомагають послабити відразу кілька негативних 

наслідків кліматичної зміни. До таких, наприклад, належить озеленення. 

Заходи з адаптації міст до теплового стресу. 
Розробка та впровадження системи оповіщення про спекотну 

погоду, що може зашкодити здоров’ю (Heat Health Warning System 
(HHWS) – англ.). 
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За R.S. Kovats та L.E. Kristie (2006) HHWS – це система, що 
використовує метеорологічні прогнози з метою вживання заходів 
спрямованих на скорочення негативного впливу спекотної погоди на 
громадське здоров’я. Системи оповіщення населення про спеку 
можуть бути загальнодержавного масштабу або локального – для 
окремих регіонів чи міст. 

 
В таких системах має бути передбачено оповіщення усіх категорій 

споживачів з використанням різноманітних способів передачі інформації: 
для підприємств та організацій – за допомогою інтернету та факсу, для 
населення – смс-розсилка, радіо та телебачення. Створення та 
ефективна робота такої системи можлива лише за умови злагодженої 
співпраці міської влади та метеорологічних організацій Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій. Метеорологи надають завчасну та 
достовірну інформацію про очікувану спеку, міська влада – донесення цієї 
інформації до людей. Для того, щоб отримана інформація була 
максимально корисною – з населенням попередньо має проводитися 
роз’яснювальна робота про те, як діяти під час хвиль тепла, захистити 
себе та допомогти найбільш вразливим категоріям населення. Одним зі 
способів донесення такої інформації є проведення тематичних семінарів 
у школах, вищих навчальних закладах, установах та організаціях з 
практичними рекомендаціями, що будуть корисними людям у побуті. 

Заходи організаційного характеру:  

 переведення швидкої допомоги та пожежної охорони у стан 
підвищеної готовності в періоди сильної спеки; за потреби – збільшення 
кількості лікарів на чергуваннях;  

 зміни у графіку роботи підприємств, що надають послуги 
населенню (поштові відділення, банки тощо) з урахуванням періодів 
найбільшої спеки впродовж дня;  

 під час ХТ постійне нагадування основних правил поведінки в 
умовах спеки та правил протипожежної безпеки на всіх радіо- й 
телеканалах;  

 реалізація добре спланованої інформаційної кампанії про зміну 
клімату, чинники, що її спричинюють, тепловий стрес – як один із її 
наслідків та способи його уникнення. Така кампанія має охопити всі 
верстви населення – різного віку та роду занять і використовувати всі 
можливі засоби – інтернет, соціальну рекламу на радіо та телебаченні, 
буклети, флайєри, презентації у школах, тощо;  

 забезпечення створення комфортного температурного режиму 
під час хвиль тепла у місцях скупчення значної кількості людей, що 
належать до вразливих груп населення (дитячі дошкільні установи, 
лікарні, будинки пристарілих); облаштування додаткових затінених зон 
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для населення в парках, скверах, біля водойм в періоди високих 
температур;  

 

Наприклад, у Франції діє так званий «Блакитний план», що 
передбачає організацію прохолодних кімнат з кондиціонерами в 
будинках пристарілих та установах системи охорони здоров’я. За 
рахунок бюджету здійснюється покупка кондиціонерів, що мають 
забезпечити в таких кімнатах температуру повітря не вище 25°С.  

 

 моніторинг вразливих груп населення (ідентифікація їх кількості, 
розподілу по території міста, по районах, тощо) для координування дій, 
спрямованих на допомогу їм у випадку спекотної погоди. Створення групи 
з мешканців будинків, які б відвідували літніх людей під час спеки та, за 
потреби, допомагали їм;  

 впровадження ефективного транспортного менеджменту з метою 
зменшення заторів на дорогах (а, відповідно, зниження викидів тепла та 
забруднювальних речовин від автомобілів).  

Будівельно-архітектурні заходи: 

 використання для побудови тротуарів та стоянок матеріалів, що 
менше нагріваються. Створення «пористих» тротуарів та автостоянок 
(рис. 5.32) – має відразу дві переваги: по-перше, вони менше 
нагріваються ніж звичайні, по-друге, крізь них відбувається інфільтрація 
опадів – відповідно, знижується ризик підтоплення території, а 
випаровування вологи, що потрапила в ґрунт крізь отвори також сприяє 
зниженню температури над такою поверхнею; 

  

  
 

Рис. 5.32. Використання газонних решіток для створення екопарковок і 
зменшення таким чином заасфальтованих поверхонь у містах 

(http://terragreen-irk.ru/,  http://www.intereco.ru/) 
 

http://terragreen-irk.ru/
http://www.intereco.ru/
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 створення якомога більшої кількості зелених зон в межах міста 
(рис. 5.33). Позитивний вплив буде, як від зелених зон з деревними 
насадженнями, що створюють затінення території та перешкоджають 
додатковому нагріву підстильної поверхні і будівель, так і від газонів та 
клумб на прибудинкових територіях (адже, будь-яка незаасфальтована 
територія – це додаткове випаровування і відповідно охолодження 
повітря); 

 

 
 

Рис. 5.33. Приклад озеленення трамвайних колій з метою збільшення 
площ природних поверхонь у міському середовищі у м. Фрайбурзі 

(Німеччина) 
(http://transportsceneireland.smugmug.com/RailSceneEurope/European-

Trams/Freiburg-Trams) 
 

 використання відкритої води та водних об’єктів – так званих 
«блакитних зон міста» (blue areas – англ.). Будівництво фонтанів, 
створення ставків, відновлення та належний догляд за природними 
водоймами – ріками, озерами;  

 використання для дахів та фасадів будинків матеріалів, що 
відбивають максимальну кількість сонячної радіації. Добре відомим є те, 
що світлі кольори поглинають менше сонячної радіації, тому навіть 
перефарбовування зовнішніх стін у світлі кольори допоможе дещо 
знизити їх нагрівання;   

http://transportsceneireland.smugmug.com/RailSceneEurope/European-Trams/Freiburg-Trams
http://transportsceneireland.smugmug.com/RailSceneEurope/European-Trams/Freiburg-Trams
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 контроль надходження сонячної радіації всередину приміщень 
завдяки особливостям їх будови (наприклад, використання навісів над 
вікнами, ролетів, дерев’яних жалюзі, тощо) або насадження дерев 
поблизу. Досить суперечливими є переваги спеціальної орієнтації вулиць 
і близького розташування будівель з метою затінення і зменшення 
надходження сонячної радіації до стін та у вікна. Адже, будівлі 
експлуатують не лише влітку, але й взимку, коли природна освітленість та 
надходження сонячної радіації у приміщення є необхідною;  

 застосування зелених дахів та стін з метою зниження нагріву 
будівель. При використанні рослини на дахах та стінах будівель слід чітко 
дотримуватися всіх будівельних норм для організації такого виду 
озеленення, адже, навіть незначні порушення можуть призвести до 
просочування води всередину приміщення, псування конструкцій, тощо;  

 

 

 
 

 

 

Озеленення дахів будівель, переваги від якого вже давно оцінили 
за кордоном, поки що не набуло значної популярності у нашій країні. 
Проте, вже є ціла низка компаній, що готові надавати послуги зі 
створення «зелених дахів», а науковці з Луцького національного 
технічного університету ще в 2013 р. під час робочої зустрічі з 
підготовки Стратегії розвитку міста Луцька до 2020 року  
запропонували здійснити озеленення окремих будівель у місті. Ця 
пропозиція була підкріплена конкретними фінансовими розрахунками 
вартості робіт, терміну їх окупності, були представлені переваги 
від реалізації проекту (інформація з сайту 
www.volynnews.com/news/city/ozelenyty_lutski_dakhy_radyat_naukovtsi_
foto/).  
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 забезпечення якнайкращої термоізоляції будівель – буде 
корисним як влітку – для зменшення нагріву приміщень, так і в зимовий 
період – зменшить втрати тепла приміщенням;   

 будівництво нових будівель – структура, яких така, що забезпечує 
природну вентиляцію всередині приміщень та рух повітря між будинками.  

Заходи з адаптації міст до підтоплення. 
 

Одним з найважливіших заходів адаптації міст до цього негативного 
наслідку зміни клімату є розробка стратегії управління ризику 
підтоплення. Найкраще її розробляти спільно з підрозділами Служби 
з надзвичайних ситуацій України.   

 
Заходи організаційного характеру: 

 планування забудови нових районів міста, з урахуванням 
можливого підтоплення окремих територій;  

 розробка заходів, спрямованих на перерозподіл ризику 
підтоплень однієї території за рахунок збільшення ризику підтоплення 
іншої (менш економічно значимої для міста);   

 організація або забезпечення належної роботи (за умови 
існування) метеорологічних та гідрологічних станцій або постів, що 
забезпечать необхідною інформацією для прогнозування річкових 
паводків. 

Інженерно-технічні заходи: 

 модернізація та, за потреби, розширення зливної міської 
каналізаційної системи для прийняття значної кількості води під час 
зливових опадів. Контроль за регулярністю очищення та технічним 
обслуговуванням каналізації для збільшення пропускної здатності 
водогонів;  

 розробка системи управління дощовою водою в межах усього 
міста – створення резервуарів для її накопичення та використання для 
господарських потреб; 

 укріплення берегів річок та інших великих водойм, що є у місті;  

 відновлення водно-болотних угідь поблизу міста, що можуть у 
випадку паводку акумулювати значну кількість води;  

 з метою збільшення площі поверхонь, крізь які може відбуватися 
інфільтрація води у ґрунт та зменшення тиску на дренажні системи під час 
сильної зливи – зменшувати водонепроникні поверхні та 
підтримувати/збільшувати кількість зелених насаджень у містах. 

 для морських прибережних міст − створення контрольованих зон 
затоплення на випадок високого приливу та спорудження дамб і 
хвилерізів у небезпечних місцях.  

Будівельно-архітектурні заходи: 
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 проектування нових будівель та інфраструктури з використанням 
відповідних конструкцій та матеріалів стійких до підтоплення;  

 при будівництві у паводконебезпечних зонах використовувати 
запобіжні заходи (підвищення рівня підлоги, електричної арматури та 
електрообладнання).  

 передбачити можливість тимчасового блокування труб, стоків та 
унітазів за допомогою розширюваних/надувних пробок для запобігання 
зворотного потоку у випадку підтоплення території; 

 використання інновацій при проектуванні будівель – зелених 
дахів або стін (що можуть увібрати певну кількість води при випаданні 
зливових опадів і тим самим знизити ризик підтоплення), резервуарів для 
тимчасового зберігання дощової води (функція яких така ж сама, крім 
того, дощова вода може бути використана для технічних потреб у 
домогосподарстві, наприклад, для поливу газонів, тощо). 

Економічні заходи: 

 страхування збитків від підтоплення; 

 пільгове оподаткування при озелененні міської прибудинкової 
території та поверхонь будівель.  

Заходи з адаптації міста до зменшення кількості та погіршення 
якості питної води 

Заходи організаційного характеру: 

 підвищення обізнаності серед населення – як спосіб 
нарощування потенціалу для економії води. Впровадження освітніх і 
навчальних програм з ефективного водокористування, масштабна 
інформаційна компанія з використанням радіо, телебачення, 
інформаційних листівок та флайєрів, соціальної реклами;  

 створення системи аварійного постачання води для населення та 
стратегічних об’єктів; 

 створення стратегічного плану на випадок посухи та розподілу 
води між споживачами в умовах її обмеженої кількості;  

 стимулювання системи управління водними ресурсами міста та 
регіону для запобігання заболочування, ерозії та вимивання;  

 зменшення обсягів скидів забруднюючих речовин комунальними 
підприємствами, встановлення жорсткіших нормативів вмісту 
забруднювачів;  

 розробка системи управління дощовою водою в межах усього 
міста – створення резервуарів для її накопичення та використання для 
господарських потреб. Збільшення об’ємів накопичення дощових вод та 
стимулювання збільшення використання дощової води в 
домогосподарствах.  

Інженерно-технічні заходи: 

 розвідка і видобуток нових підземних джерел водопостачання у 
місті та його околицях; 
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 підвищення ефективності водокористування через повторне 
використання води. Активне впровадження водоочисних споруд для 
зворотного циклу водопостачання;  

 підвищення ступеня рециркуляції води для промислових потреб;   

 впровадження додаткових способів очистки стічних вод.  
 

Після хімічної або фізичної очистки (мікро-фільтрація) стічні води 
можна використовувати для зрошення або для змиву в туалеті. 

 

 використання пристроїв, що дають змогу зменшити 
водоспоживання – на виробництві, в побуті, в громадських місцях;  

 підтримання водопровідної мережі у належному стані з метою 
уникнення аварій та зменшення втрат води на шляху до споживача. 
Здійснення періодичних технічних оглядів та планових ремонтів;  

Економічні заходи:  

 сприяння зниженню споживання води у промисловості, 
енергетиці та побуті через застосування субсидій, податків і штрафів;  

 зростання ціни на понадлімітне використання води у певні 
(посушливі) періоди;  

 посилення контролю та збільшення штрафів за перевищення 
ГДС забруднюючих речовин у водойми.  

Заходи з адаптації енергетичних систем міста до зміни клімату. 
Див. «Адаптація енергетики до зміни клімату» в п.5.4.4.  
Заходи зі зменшення негативних наслідків впливу зміни клімату на 

здоров’я населення великих міст. 
Заходи організаційного характеру: 

 інформаційна кампанія, спрямована на підвищення обізнаності 
населення про вплив кліматичної зміни на появу нових алергенів та 
поширення захворювань (включаючи їх симптоми та способи надання 
домедичної допомоги). Розробка і видання інформаційно-освітніх 
матеріалів для різних цільових груп з питань впливу зміни клімату на 
здоров’я; 

 разом з представниками установ системи охорони здоров’я, 
вдосконалення системи моніторингу захворювань та збудників інфекцій, 
на які впливає зміна клімату, а також – планування робіт з профілактики 
цих захворювань;  

 спільно з представниками установ системи охорони здоров’я 
розробка та реалізація протиепідемічних заходів захисту населення міста 
в умовах зміни клімату;  

 створення системи об’єктивного моніторингу стану природних 
об’єктів в межах міста, перш за все – водних, що можуть стати осередками 
поширення інфекцій;  
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 проаналізувати кількість установ системи охорони здоров’я, 
провести оцінку їх роботи, проаналізувати можливість підготовки 
інфраструктури охорони здоров’я до наслідків впливу зміни клімату на 
здоров’я мешканців, розробити відповідний план та визначити проблемні 
моменти в його реалізації;  

 запросити провідних фахівців і провести тематичні семінари для 
працівників установ охорони здоров’я, присвячені захворюванням, що 
можуть спостерігатися у місті у зв’язку зі зміною клімату;  

 розробка та реалізація плану заходів зі зменшення викидів 
забруднювальних речовин в атмосферне повітря міста (регулярне 
вдихання забрудненого повітря призводить до ослаблення імунітету та 
виникнення хронічних захворювань у населення, що відповідно робить 
його вразливішим до інфекцій та виникнення алергійних реакцій у 
організмі); 

 забезпечення доступу населення до чистої питної води: контроль 
дотримання технології знезараження та очищення води; 

 підвищення контролю за якістю та безпечністю харчових 
продуктів;  

 виявлення та контроль природно-осередкових територій 
поширення захворювань (якщо вони є поблизу міста); 

 встановлення в парках та скверах табличок та проведення 
роз’яснювальної роботи з населенням про хворобу Лайма (бореліоз).  

Інженерно-технічні заходи: 

 при озелененні міста враховувати алергенні властивості рослин 
та їх пристосованість до умов міського середовища.  

Економічні заходи:  

 забезпечення належного фінансування установ охорони здоров’я 
міста;  

 покращення матеріально-технічної бази лабораторій та їх 
технічного оснащення для виявлення чутливих до кліматичної зміни 
патогенних мікроорганізмів з метою ефективного діагнозу інфікованих 
осіб, заражених компонентів крові, інфікованих органів. 

 

Перше повідомлення про хворобу Лайма (кліщовий бореліоз) 
з’явилось у 1975 р., коли виникла епідемія цього захворювання в США, 
штат Коннектикут м. Лайм, а перші випадки хвороби зареєстровані 
у 1962 р. у США. На сьогоднішній день – захворювання поширене по 
всьому світу (США, Японія, Швеція, Англія, Австралія, Єгипет, 
Білорусь, Молдова, Росія). Зміна клімату призвела до поширення 
цього захворювання й в Україні – зараз хвороба зареєстрована у 23 
областях та АР Крим, в тому числі і в м. Києві та деяких інших 
великих містах. 
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Заходи з адаптації зелених зон міста до кліматичної зміни. 

 

Наявність зелених зон і окремих дерев у місті є одним із чинників, що 

допомагають зробити мікроклімат міста комфортнішим. Проте сам 

зелені зони є вразливими до кліматичної зміни і потребують 

реалізації заходів з адаптації. 

 

Заходи організаційного характеру: 

 розробка системи моніторингу зелених зон міста для виявлення 

«небезпечних місць», де можуть виникнути пожежі та системи 

моніторингу за хворобами рослин та шкідниками;  

 проведення широкої інформаційної компанії для населення про 

вразливість зелених насаджень міста та способи її зниження; 

 проведення інвентаризації зелених насаджень в місті, розробка 

паспортів на них; 

 закріплення за організаціями, установами, школами та вищими 

навчальними закладами окремих зелених зон міста;   

 консультація з фахівцями для визначення видів дерев, які краще 

пристосуються до очікуваної зміни клімату в даному регіоні та сприяти їх 

поширенню (заміна дерев, які гинуть, в парковій зоні міста на ці види); 

 організація швидкого вирубування та прибирання дерев, 

пошкоджених вітром, чи внаслідок прояву СГЯ;   

 розробка та реалізація плану заходів зі зменшення викидів 

забруднювальних речовин в атмосферне повітря міста, з метою 

мінімізації негативного впливу забруднення атмосферного повітря на 

зелені насадження міста;  

 для обслуговування зелених зон міста брати на роботу фахівців 

з відповідною освітою, що можуть забезпечити рослинам належний 

догляд. 

Інженерно-технічні заходи: 

 створення штучних систем поливу для забезпечення 

оптимальних умов зволоження ґрунту під час літніх сухих і спекотних 

періодів (бажано – з використанням дощової води);  

 вертикальне озеленення будівель та застосування кращих 

зразків світового досвіду озеленення міських територій в умовах 

обмежених площ (рис. 5.34, рис. 5.35); 
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Рис. 5.34. Варіант озелення в м. Сучжоу (Китай) – така стіна  в комплексі 
з горизонтальним озелененням дає можливість знизити температуру 

приземного повітря на 2–7°С (www.jxjingguan.com/en/company/816.html) 
 

 забезпечення належного рівня агротехніки, дотримання 
технологій посадки обрізки, догляду за деревами; 

 періодичне розчищення та вирубання сухостою для мінімізації 
ймовірності поширення пожеж;  

 утилізація дерев чи гілок уражених шкідниками чи хворобами з 
метою недопущення їх подальшого поширення на інших деревах міста;  

 при посадці нових парків та скверів слід взяти до уваги, що 
найбільш стійкими екосистемами є ті, що характеризуються багатою 
біологічною різноманітністю; 

 при плануванні нових зелених зон передбачати створення в їх 
межах водних об’єктів та забезпечити відновлення наявних, що 
перебувають в поганому стані в межах існуючих зелених зон. Адже, навіть 
невеликі водні об’єкти сприяють зменшенню теплового навантаження. 

 
 

http://www.jxjingguan.com/en/company/816.html
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Рис. 5.35. Приклади озеленення міських територій  
в умовах обмежених площ – проекти французького  
архітектора В. Калібо, що впроваджуються в Китаї 

(www.vincent.callebaut.org/object/190320_taozhuyinyuansite/taozhuyinyuan
site/projects/user). 

 
Заходи з адаптації міст до проявів стихійних 

гідрометеорологічних явищ. 
Заходи організаційного характеру: 
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 спільно з метеорологами підготовка переліку стихійних 

гідрометеорологічних явищ, що мають високу ймовірність прояву у 

даному місті;   

 підготовка карти територій та списку важливих громадських 

будівель (лікарні, відділення зв’язку), що можуть зазнати підтоплення 

внаслідок прояву стихійних гідрометеорологічних явищ та розробка плану 

заходів для мінімізації негативних наслідків;   

 спільно з підрозділами Державної служби надзвичайних ситуацій 

розробка плану ліквідації наслідків стихії та надання допомоги 

постраждалому населенню;   

 проведення інформаційної роботи з мешканцями міста з метою 

доведення до їхнього відома інформації про можливі СГЯ у місті, можливі 

їх наслідки, правила евакуації при підтопленні, перелік необхідних речей, 

що потрібно з собою брати у такій ситуації, тощо;   

 створення мобільних груп у різних районах міста для надання 

допомоги (в тому числі – і першої медичної) постраждалим. Організація 

семінарів за участю лікарів та представників Державної служби 

надзвичайних ситуацій для навчання правильного надання допомоги у 

різних ситуаціях;  

 вдосконалення та контроль за роботою системи оповіщення 

населення про можливі СГЯ, їх масштаби та прогнозовані наслідки; 

 розробка плану забезпечення потерпілого населення питною 

водою та продуктами харчування.  

Економічні заходи: 

 страхування збитків від стихійних гідрометеорологічних явищ.  

 

 

Література до розділу 5 
 

1. Адаменко Т. Особливості розвитку весняних процесів в Україні в період 

глобального потепління / Т. Адаменко // Агроном. – 2008. – № 1. – С. 10–12. 
2. Акимов В.А. Основы анализа и управления риском в природной и 

техногенной сферах / В.А. Акимов, В.В. Лесных, Н.Н. Радаев. – М.: Деловой 

экспресс, 2004. – 352 с.  

3. Аналіз актуальних чинників погіршення якості питного водопостачання в 

контексті національної безпеки України. Аналітична записка [Ел. ресурс]. − 

Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1037/ 
4. Балабух В.О. Зміна екстремальних погодних умов в Україні та їх прогноз до 

середини 21 століття / В.О. Балабух. – 2013 р. [Ел. ресурс]. − Режим доступу: 

https://www.slideshare.net/infoclimateorg/vbalabukh-extreme-weather-forecasts 

5. Борисюк С.Л. Напрямки зниження негативних наслідків імовірної 

глобальної зміни клімату на території України / С.Л. Борисюк // Центр воєнно-

стратегічних досліджень Національного університету оборони України : зб. наук. 

праць. – 2013. – Вип. 1 (47). – С. 17–20. 



Розділ 5. ЕКОНОМІКА ЗМІНИ КЛІМАТУ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

319 
 

6. Букша И.Ф. Изменение климата и лесное хозяйство Украины / И.Ф. Букша 

// Наукові праці Лісівничої академії наук України. – 2009. – Вип. 7. – С. 11–17.   

7. Волощук В. А. Оцінка впливу глобальних змін клімату на параметри 

опалювального періоду Рівненського / В.А. Волощук, А.М. Рокочинський  // 

Науковий вісник національного лісотехнічного університету України. – 2009.  – 

Вип. 19.14. – С. 64–72.  

8. Второе национальное сообщение Украины по вопросам изменения 

климата. – Киев, 2006. – 83 с. 

9. Гидрометеорологические риски / под ред. Л.Н. Карлина. – СПб.: РГГМУ, 

2008. – 282 с.  

10. Гнатюк Н. В. Проекції температури повітря та кількості опадів в Україні в 

ХХІ столітті : дис. канд. геогр. наук : 11.00.09 / Гнатюк Н. В. – Київ, 2016. – 160 с. 

11. Города и изменение климата: направления стратегии. Глобальный доклад 

о населенных пунктах 2011 года //Программа ООН по населенным пунктам [Эл. 

ресурс]. − Режим доступа: 

www.unhabitat.org/pmss/getElectronicVersion.aspx?nr=3101&alt=1  

12. Дем’яненко С.І. Стратегія адаптації аграрних підприємств України до 

глобальних змін клімату /  С.І. Дем’яненко, В.Н. Бутко // Економіка України. – 2012. 

– № 6. – С. 66–72. 

13. Доклад о климатических рисках на территории Российской Федерации. – 

СПб, 2017. – 106 с. 

14. Іваненко Н.П. Оцінка вразливості та можливі шляхи адаптації 

енергетичного сектора України до зміни клімату / Н.П. Іваненко, Д.П. Сас // 

Проблеми загальної енергетики. – 2011. – Вип. 2 (25). – С. 54–56. 

15. Кобышева Н.В. Климатические риски и адаптация к изменениям и 

изменчивости климата в технической сфере / Н.В. Кобышева, Е.М. Акентьева, 

Л.П. Галюк. – СПб: Кириллица, 2015. – 216 с. 

16. Краковська С.В. Можливі сценарії майбутніх кліматичних умов для 

Полтавської області / С.В. Краковська // Матеріали державного семінару 

«Підтримка регіональних зусиль з розробки регіональних планів заходів з 

адаптації до зміни клімату», Полтава, 24−25 жовтня 2013 р. 

17. Макаров И.А. Влияние изменения климата на глобальные экономические 

процессы / И.А. Макаров // Экономический журнал ВШЭ. – 2013. – № 3. – С. 106–

113.  

18. Осадчий В.І. Динаміка стихійних метеорологічних явищ в Україні / В.І. 

Осадчий, В.М. Бабіченко // Український географічний журнал. – 2012. - № 4. – С. 

8–14.   

19. Оцінка впливу кліматичних змін на галузі економіки / за ред. С.М. 

Степаненка, А.М. Польового. – О. : Екологія, 2011. – 696 с. 

20. Польовий А.М. Оцінка впливу змін клімату на зміни агрокліматичних 

ресурсів Луганського регіону, умови росту та продуктивність 

сільськогосподарських культур і природної рослинності. Рекомендації щодо 

адаптації до цих змін : звіт / А.М. Польовий – Одеса, 2012. – 7 с. 

21. Последствия изменения климата для международных транспортных сетей 

и адаптация к ним. Доклад группы экспертов. – Организация объединённых 

наций, Нью-Йорк, Женева, 2013. – 270 с. 



Шевченко О.Г., Сніжко С.І., Вітренко А.О. ЕКОНОМІЧНА МЕТЕОРОЛОГІЯ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

320 
 

22. Потапенко В.Г. Проблеми та перспективи формування вуглецевого ринку 

в Україні  / В.Г. Потапенко // Економічний часопис ХХІ. – 2010. – Вип. 11–12. – С. 

18–22. 

23. П’яте національне повідомлення України з питань зміни клімату. – К., 2009. 

– 281 с. 

24. Розробка концепції національної політики адаптації сільського 

господарства України до зміни клімату: заключний звіт Clima East CEEF2016-083-

UA, 2017. 

25. Сайко В. Ф. Землеробство в контексті змін клімату / В.Ф. Сайко // 

Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" : зб. наук. праць. 

– 2008. – Вип. Спец. вип. – С. 3–14. 

26. Сиротенко О. Д. Методы оценки влияния изменений климата на 

продуктивность сельского хозяйства / О.Д. Сиротенко, В.Н. Павлова // Методы 

оценки последствий изменения климата для физических и биологических 

систем. — М.: Росгидромет, 2012. — С. 165–189. 
27. Снежко С. Оценка изменения водного стока рек Украины на основеводно-

балансовых моделей / С. Снежко, И. Куприков, О. Шевченко // Фізична географія 

та геоморфологія. – 2012.– Вип. 2(66). – С.157–161. 

28. Стефановська Т.Р. Оцінка вразливості до змін клімату сільського 

господарства України / Т.Р. Стефановська, В.В. Підліснюк // Екологічна безпека. 

– 2010. – Вип. 1 (9). – С. 62–66. 

29. Стихійні метеорологічні явища на території України за останнє 

двадцятиріччя (1985–2005 рр.) / за ред. Ліпінського В.М., Осадчого В.І., Бабіченко 

В.М. – К.: Ніка-Центр, 2006. – 312 с. 

30. Управление рисками экстремальных явлений и бедствий для содействия 

адаптации к изменению климата. Специальный доклад МГЭИК. – ВМО, ЮНЕП, 

2012. – 32 с. 

31. Шевченко О.Г. Клімат великого міста: формування та особливості прояву / 

О.Г. Шевченко, С.І. Сніжко, М.І. Кульбіда  // Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції з питань запобігання зміни клімату «Клімат і місто (на 

прикладі м. Києва)», 5–6 червня 2013, Київ. – 47–55 с. 

32. Adaptation of transport to climate change in Europe – Challenges and options 

across transport models and stakeholders, European Environment Agency, 2014. 
33. Adger W.N. Successful adaptation to climate change across scales / W.N. 

Adger, N.W. Arnell, E.L. Tompkins // Global Environment Change. – 2005. Vol. 15. – 

P. 77‒86.  

34. Advancing the Science of Climate Change, National Research Council. –  
Washington, D.C.: National Academies Press, 2010. – 526 р. 

35. Burton J. Achieving adequate adaption in agriculture / J. Burton, B. Lim // 

Climatic Change. – 2005. Vol. 70 (1–2). – P. 191–200. 

36. Climate change and human health in cities. – August 2011 [El. resource]. − URL: 

http://uccrn.org/wp-content/uploads/2011/06/ARC3-Chapter-7.pdf.  

37. Climate change and urban energy. – August 2011 [El. resource]. − URL: 

http://uccrn.org/wp-content/uploads/2011/06/ARC3-Chapter-4.pdf.  

38. Climate Risk and Adaptation in the Electric Power Sector. − 2012 [El. resource]. 

− URL: http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2012/12152.pdf. 



Розділ 5. ЕКОНОМІКА ЗМІНИ КЛІМАТУ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

321 
 

39. Dessler A.E. The science and politics of global climate change. A guide to the 

debate / A.E. Dessler, E.A. Parson. – Cambridge: University Press, 2006.  

40. Didovets I. Assessment of climate change impacts on water resources in three 

representative Ukrainian catchments using eco-hydrological modelling / I. Didovets, A. 

Lobanova, A. Bronstert, S. Snizhko, C.F. Maule, V. Krysanova // Water (Switzerland). 

– 2017. Vol. 9 (3). – P.204. 

41. Di Mauro M. Quantifying risk before disasters occur: hazard information for 

probabilistic risk assessment. / M. Di Mauro // Risk Knowledge Section. United Nations 

Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR). WMO Bulletin. – 2014. Vol. 63 (2). – P. 

157. 

42. Electricity networks climate change adaptation report. Engineering report [El. 

resource]. − URL: http://archive.defra.gov.uk/environment/climate/documents/adapt-

reports/04distribute-trans/enanetworks.pdf. 

43. GLOWA – Globaler Wandel des  Wasserkreislaufes /GLOWA – Global Change 

and the Hydrological Cycle. Berlin: Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF). 2005. – 44 c. 

44. Gregory P.J. Climate change and food security / P.J. Gregory, J.S.I. Ingram, M. 

Bаklacich // Philosophical Transactions of the Royal Society. – 2005. Vol 360. – 

P. 2139–2148. 

45. Harris J.M. The Economics of Global Climate Change / J.M. Harris, B. Roach, 

A.-M Codur. – Global Development and Environment Institute, Tufts University, 2015. 

46. Holmgren P. Forest Monitoring and Assessment for Climate Change Reporting: 

Partnerships, Capacity Building and Delivery. / P. Holmgren, L-G. Marklund, M. Saket, 

M.L. Wilkie // Forest Resources Assessment Working Paper 142. FAO, Rome. – 2007. 

47. Kovats R.S. Heatwaves and public health in Europe / R.S. Kovats, L.E. Kristie 

// European Journal of public health. – 2006. Vol. 16 (6). – P. 592 – 599.  

48. Lonsdale K.G. Climate Change. Climate, Variability and Agriculture in Europe. / 

K.G. Lonsdale // Environmental Change Unit. –  University of Oxford, UK. – 2008. – 

P. 367–390. 

49. Managing the risks of extreme events and disasters to advance climate change 

adaptation. Special report of the Intergovermental Panel on Climate Change. – 

Cambridge University Press, 2012. – 594 p.  

50. Massey E.E. Experience of the European Union in adaptation to climate change 

and its application to Ukraine / E.E. Massey // Office of the Co-ordinator of OSCE, 

2012. – 40 p.   

51. McGuirk M. Weather and climate change implications for surface transportation 

in the USA / M. McGuirk, S. Shuford, T.C. Peterson, P. Pisano // WMO Bulletin. – 

2009. Vol. 58 (2). – P. 84–94. 
52. Munich RE. Natural catastrophes 2016: Analyses, assessments, positions. – 

2017 [El. resource]. − URL: www.munichre.com/site/touch-

publications/get/documents_E271800065/mr/assetpool.shared/Documents/5_Touch/

_Publications/TOPICS_GEO_2016-en.pdf. 

53. Peterson T. Climate Variability and Change with Implications for Transportation 

/ T. Peterson, M. Mcguirk (et al). // Transportation Research Board. Washington DC, 

USA. – 2008.  



Шевченко О.Г., Сніжко С.І., Вітренко А.О. ЕКОНОМІЧНА МЕТЕОРОЛОГІЯ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

322 
 

54. Seppälä R. Adaptation of Forests and People to Climate Change / R. Seppälä, 

A. Buck, P. Katila (eds.).  // A Global Assessment Report. IUFRO World Series. –2009. 

Vol. 22. – P. 224. 

55. Shevchenko O. Long term analysis of heatwaves in Ukraine / O. Shevchenk, H. 

Lee, S. Snizhko, H. Mayer // International Journal of Climatology. – 2013. - DOI: 

10.1002/jo c.3792. 

56. Shevchenko O. National climate vulnerability assessment: Ukraine / O. 

Shevchenko, O.Y. Vlasyuk, I.I. Stavchuk, M.V. Vakolyuk, O.E. Illyash. – Kyiv: Myflaer, 

2014. 

57. The weather business – how companies can protect against increasing weather 

volatility. Allianz Global Corporate & Specialty, 2013, 36 p. 

58. Urban adaptation to climate change in Europe // Challenges and opportunities 

for cities together with supportive national and European policies // EEA Report No 

2/2012 [El. resource]. − URL: http://www.eea.europa.eu/publications/urban-

adaptation-to-climate-change. 

59. Verisk Maplecroft. Climate Change Vulnerability Map. − 2011. [El. resource]. − 

URL:  http:/www.maplecroft.com/about/news/ccvi.html.  

60. World risk report, 2014 [El. resource]. − URL: 

www.ehs.unu.edu/article/read/world-risk-report-2014. 

 

 

Питання для самоперевірки до розділу 5: 

 
1. Що таке управління кліматичними ризиками? 

2. Пояснити концепцію кліматичного ризику МГЕЗК. 

3. Які види кліматичних ризиків виділяють за економічним ефектом? 

4. Охарактеризувати два основних кількісних підходи до оцінки кліматичних 

ризиків. 

5. В яких випадках для оцінки кліматичних ризиків слід застосовувати  

байесівський підхід, а в яких – метод Монте-Карло? 

6. Пояснити, що собою являють м’які стратегії адаптації до сучасного і 

майбутнього клімату. 

7. Що таке вразливість до зміни клімату? 

8. Якою є основна мета адаптації до зміни клімату? 

9. В чому відмінність між автономною та плановою адаптацією? 

10. Назвати та охарактеризувати  основні опосередковані впливи 

кліматичної зміни на глобальні економічні процеси. 

11. Що таке ринок вуглецю?  

12. Пояснити вплив зростання концентрації вуглекислого газу на 

сільськогосподарські рослини та на аграрний сектор загалом. 

13. В чому буде проявлятися вплив зміни клімату на комах-шкідників 

сільськогосподарських культур? 

14. Охарактеризувати основні механізми впливу зміни клімату на 

рослинництво. 

15. Яким чином зростання температури повітря може вплинути на роботу 

різних видів транспорту? 

16. Назвати основні наслідки зміни клімату для морських портів. 
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17. Перерахувати заходи з адаптації водного господарства, що мають 

реалізовуватися на державному рівні. 

18. Охарактеризувати основні наслідки впливу зміни клімату на лісове 

господарство. 

19. Назвати основні потенційні негативні наслідки зміни клімату, що можуть 

проявлятися у містах. 

20. Перерахувати заходи з адаптації міста до теплового стресу 

організаційного характеру. 

21. Пояснити, які чинники впливають на вразливість міських зелених зон до 

зміни клімату. 

22. Охарактеризувати будівельно-архітектурні заходи адаптації до зміни 

клімату. 

23. Чим спричинена невизначеність впливу зміни клімату на економіку? 

24. Назвати основні принципи розробки плану адаптації міста до кліматичної 

зміни. 

25. Пояснити в чому полягає Рікардіанський підхід до оцінки збитків від 

глобальної зміни клімату. 
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ГЛОСАРІЙ 
 

1. Автономна адаптація до зміни клімату – це адаптація, що не 
являє собою свідому реакцію на кліматичні впливи, але є результатом змін, 
спрямованих на задоволення потреб, що змінилися, реалізацію нових 
завдань і очікувань, які незважаючи на те, що вони спеціально не 
призначені для вирішення проблеми зміни клімату, можуть пом’якшити 
наслідки цієї зміни. 

2. Агрометеорологічне забезпечення – це регулярне надання 
різнобічної інформації галузям сільського господарства з питань найбільш 
повного й раціонального використання погодних, агрометеорологічних та 
агрокліматичних умов з метою отримання високих врожаїв 
сільськогосподарських культур та зведення до мінімуму втрат урожаю від 
впливу несприятливих умов. 

3. Агрометеорологічні спостереження – це паралельні у часі та 
просторі спостереження та вимірювання за метеорологічними елементами 
та розвитком сільськогосподарських рослин, станом ґрунту та 
агротехнічними заходами. 

4. Агропромисловий комплекс – складова частина економіки, що 
поєднує в собі виробництво сільськогосподарської продукції, її 
сільськогосподарську переробку, матеріально-технічне обслуговування 
села. 

5. Адаптація до проявів зміни клімату – це дії спрямовані на 
пом’якшення негативного впливу кліматичних змін на галузі економіки і 
здоров’я населення та використання можливих позитивних наслідків 
глобального потепління. 

6. Адаптація сільського господарства до змін клімату – це 
осмислене, цілеспрямоване регулювання та пристосування 
сільськогосподарських систем у відповідь на фактичний або очікуваний 
вплив змін клімату та його наслідків. 

7. Беззаморозковий період – це період між останнім заморозком 
навесні і першим восени.  

8. Будівельна кліматологія – це прикладна галузь, що вивчає всі 
погодні характеристики, метеорологічні величини та атмосферні явища, що 
впливають на комплекс будівельних об’єктів в різних кліматичних зонах. 

9. Вид дискретності матриці спряженості метеорологічних 
величин та явищ погоди – розмір матриці спряженості, що визначає 
матрицю як «квадратну» (наприклад, 3×3) або «прямокутну» (наприклад, 
4×6) відповідного порядку n. 
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10. Вразливість – це чутливість системи до несприятливого впливу 
зміни клімату. 

11. Втрати чи збитки з метеорологічних причин − це 
матеріальні або іншого роду втрати в окремій галузі чи на окремому 
виробничому об’єкті, які викликані несприятливими умовами погоди за 
відомого відношення споживача до заходів захисту. 

12. Вторинна метеорологічна інформація – це метеорологічна 
інформація, що розробляється на основі первинної і дозволяє робити 
висновки про метеорологічний режим, багаторічні особливості тих чи інших 
метеорологічних величин, поточні та майбутні зміни атмосферних процесів 

13. Державна система гідрометеорологічних спостережень − 
це комплексна багаторівнева вимірювально-інформаційна система, 
призначена для проведення систематичних спостережень за станом 
атмосфери та водних об’єктів. 

14. Економічний кліматичний ризик – це добуток ймовірності 
метеорологічної небезпеки на величину збитку, що виражається в 
одиницях вартості. 

15. Електростанція – це сукупність установок, обладнання та 
апаратури, що використовуються безпосередньо для виробництва 
електричної енергії, та необхідні для цього будівлі та споруди. 

16. Житлово-комунальне господарство – сукупність 
підприємств, служб і господарств, що обслуговують населення міст та 
інших населених пунктів. 

17. Завчасність прогнозу − це проміжок часу від моменту передачі 
прогнозу споживачеві до початку здійснення явища, що прогнозується. 

18. Загальнонаціональна реклама – це реклама, що подається 
фірмою або компанією на загальнонаціональній основі або в більшості 
регіонів країни та спрямована на визначений споживчий ринок. 

19. Заморозок – це зниження мінімальної температури нижче 0 ºС 
на фоні позитивних середньодобових температур повітря. 

20. Посуха – агрометеорологічне явище, що викликає різку 
невідповідність між потребою рослин у воді та її надходженням із ґрунту 
внаслідок малої кількості опадів і підвищеної випаровуваності, а це, в свою 
чергу, викликає порушення водопостачання рослин. 

21. Інтернет речей – це мережа фізичних об’єктів, пристроїв,  які  
інтегровані в інтернет. 

22. Інформаційна послуга – це дії власників інформації щодо 
забезпечення користувачів інформаційним продуктом. 
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23. Інерційний прогноз погоди − це прогноз, в якому в якості 
очікуваного стану погоди використовується поточний. 

24. Інформаційний продукт – документована інформація, 
підготовлена відповідно до потреб користувача. 

25. Інфраструктура ринку метеорологічних послуг – це 
система, що забезпечує нормальні умови функціонування цього ринку 
через регулювання поведінки його суб’єктів на основі певної елементної 
бази. 

26. Ймовірнісний прогноз погоди − це такий прогноз, в якому 
значенню (градації, фазі) метеорологічної величини приписується 
очікувана вірогідність, що виражена в ймовірністній формі. 

27. Канал збуту – це сукупність організацій чи окремих осіб, які 
беруть на себе право власності на товар чи послугу або сприяють передачі 
цього права іншим фірмам чи особам на шляху руху товарів від виробника 
до споживача. 

28. Кастомізація метеорологічної інформації – це готовність та 
здатність виробника підлаштовувати технологію отримання та/або глибину 
та обсяг МІ з метою максимізації рівня задоволення потреби споживача в 
ній. 

29. Категоричний прогноз погоди − це такий прогноз, в якому 
вказується лише градація метеорологічної величини, що прогнозується чи 
фаза явища погоди (без зазначення ймовірності його прояву). 

30. Кліматичний ризик – це ймовірність негативних наслідків чи 
очікуваних втрат, що формується в результаті взаємодії небезпечних 
метеорологічних явищ та повільних кліматичних змін з вразливістю і 
схильністю реципієнта. 

31. Комерційна реклама метеорологічної продукції – це публічне 
надання відомостей про метеорологічну послугу за допомогою художніх, 
технічних і психологічних прийомів з метою пробудження попиту й 
здійснення продажу. 

32. Корисність – це універсальна властивість речей і дій, ступінь 
задоволення або приємності, яку отримує конкретний споживач від того чи 
іншого товару чи послуги.  

33. Лісове господарство – це галузь, яка включає в себе облік, 
відтворення, утримання лісів, а також їх охорону від пожеж, шкідників і 
хвороб. 

34. Маркетингова цінова політика – це комплекс заходів, що 
включає визначення ціни, знижок, умов оплати, які задовольняли б 
споживачів, давали б змогу підприємству отримувати намічені обсяги 
прибутку, а також вирішувати інші стратегічні та тактичні завдання. 
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35. Метеорологічна інформація загального призначення – 
інформація про фактичний та прогнозований стан навколишнього 
середовища, отримана та оброблена у встановленому порядку, що 
надається споживачам безкоштовно. 

36. Метеорологічна собівартість – це грошове вираження 
витрат на виробництво та реалізацію метеорологічної інформації. 

37. Метод «мінімаксу» – це оптимальна стратегічна поведінка 
(dj=dопт), що зводиться до обрання такої стратегії, що забезпечує 
мінімальний програш з максимально можливих. 

38. Метод «максіміну» – це стратегічна поведінка )ˆ( оптj dd  , що 

зводиться до обрання стратегії, орієнтованої на максимальний виграш з 
мінімально можливих. 

39. Мінімум погоди − мінімально допустиме значення висоти 
нижньої межі хмар і видимості, за яких дозволяється зліт та посадка ПС. 

40. Місткість ринку – це обсяг реалізованого в регіоні (країні) 
визначеного виду товару протягом одного року, розрахований на основі 
даних національної промислової і зовнішньоторговельної статистики у 
фізичних чи вартісних одиницях. 

41. Місцева реклама – це вид реклами, що спрямований на 
споживача послуг в конкретному населеному пункті. 

42. Нематеріальний кліматичний ризик – це ймовірність загроз, 
для оцінки масштабу яких неможливо або недостатньо застосувати 
показники вартості (наприклад, соціальна напруженість, загроза 
національній безпеці, тощо). 

43. Нерегулярна первинна метеорологічна інформація – це 
інформація, яку отримують в результаті спостережень спеціального 
призначення (метеорологічні спостереження, що здійснюються на 
замовлення споживачів). 

44. Оптимальна погодно-господарська стратегія − це науково 
обґрунтована система вибору економічно вигідних дій, які проявляються в 
щоденних оптимальних рішеннях на основі обраної прогностичної 
інформації. 

45. Оптимальне рішення – це таке управлінське рішення, що 
забезпечує максимізацію рівня корисності від використання 
метеорологічної інформації, за мінімального рівня витрат на її отримання. 

46. Первинна метеорологічна інформація – це метеорологічна 
інформація, яку отримують безпосередньо від мережі метеорологічних, 
аерологічних, радіолокаційних та інших видів континентальних станцій та 
джерел спостереження (морські судна, літаки, штучні супутники, тощо) за 
станом атмосфери в усій її товщі. 
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47. Планова адаптація до проявів зміни клімату – це адаптація, 
що є результатом обміркованих рішень (часто – ґрунтується на 
результатах оцінки вразливості) і конкретно враховує зміну і мінливість 
клімату. 

48. Погодні деривативи – є фінансовими інструментами, що 
можуть застосовуватися в рамках стратегії управління ризиками з метою 
зниження ризиків, пов’язаних з несприятливими або неочікуваними 
погодними умовами і являють собою контракти, базовими активами яких 
виступають параметри погоди.  

49. Позиціонування товару – це забезпечення його 
конкурентоспроможного становища на ринку, яке знайшло б відображення 
в ієрархії цінностей, створеною у свідомості потенційних покупців 

50. Позиціонування метеорологічної продукції – це перш за все, 
визначення її місця на ринку серед конкуруючих видів МП; це аналіз та 
врахування можливостей інформаційної організації, що дозволяють їй 
обрати такі характеристики продукції, ціни, способи реклами, заходи 
інформаційного сервісу та методи метеорологічного забезпечення, які б 
забезпечили їй конкурентоспроможність продукції на цільовому ринку. 

51. Політика розподілу – це діяльність компанії щодо планування, 
реалізації та контролю руху продукції від виробника до кінцевого споживача 
з метою задоволення потреб споживачів та отримання компанією прибутку. 

52. Полягання стеблостою – це такий його стан, коли під впливом 
несприятливих явищ погоди (дощ, вітер, мокрий сніг, тощо), які механічно 
впливають на рослини, стеблостій в тій чи іншій мірі нахиляється до землі 
і не повертається у вертикальне положення відразу ж після припинення дії 
цих явищ. 

53. Попередні споживчі очікування – ідеальний образ в уяві 
споживача МП щодо його майбутніх результатів від споживання продукту. 

54. Прогноз погоди вздовж маршруту – очікувана погода вздовж 
маршруту руху транспортного засобу на певній ділянці. 

55. Прогноз погоди по пункту – очікувана погода в конкретному 
пункті в межах району обслуговування. 

56. Прогноз погоди по району – очікувана погода у всьому районі 
або для окремих його частин. 

57. Процес адаптації споживача до умов погоди – це складна і 
тривала послідовність дій та операцій щодо вибудови оптимального 
регламенту рішень та ефективних заходів захисту. 

58. Регулярна первинна метеорологічна інформація – це 
інформація, яку отримують в результаті систематичних спостережень за 
станом атмосфери. 
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59. Редукція праці – це процес перетворення складної праці на 
просту під впливом додаткових знань та навичок людини. 

60. Реклама метеорологічного продукту – це система 
економічних відносин, яка пов’язана з намаганням господарюючих суб’єктів 
(рекламодавців) впливати на попит шляхом розширення меж усвідомлення 
споживної вартості (корисності) метеорологічного продукту через надання 
додаткової інформації про різноманітні кількісно-якісні його 
характеристики. 

61. Ризик – це ймовірнісна міра виникнення техногенних та 
природних явищ, що супроводжуються формуванням та дією шкідливих 
чинників та нанесених при цьому соціальних, економічних екологічних (а 
інколи – й естетичних) збитків. 

62. Ринок вуглецю (вуглецевий ринок) – це економічний 
інструментарій для полегшення виконання кількісних зобов’язань щодо 
скорочення викидів парникових газів та впровадження нових технологій 
виробництва і спонукання до модернізації підприємств. 

63. Ринок метеорологічних послуг – сукупність економічних 
відносин, пов’язаних із формуванням попиту на метеорологічний продукт і 
пропозиціями цього продукту між його продавцями (метеорологічні 
організації) та покупцями (замовниками прогнозу погоди та інших видів 
метеорологічної інформації), з метою організації бажаного впливу на 
економічну поведінку кінцевого споживача метеорологічної інформації. 

64. Рівень дискретності матриці спряженості 
метеорологічних величин та явищ погоди (Пj~Фі) – розрахована або 
задана кількість градацій метеорологічної величини або умов погоди.  

65. Сегментація ринку метеорологічної продукції – це процес 
розподілу ринку на цільові групи (сегменти) споживачів, що 
характеризуються однорідністю запитів та метеорологічну продукцію, 
подібністю спонукальних мотивів її придбання, поведінки на ринку, тощо. 

66. Середні витрати – це витрати на одиницю виробленої 
продукції. 

67. Система «погода−прогноз−споживач» (ППС) − це складний 
переважно витратний суспільно-природний механізм з постійним 
односпрямованим впливом погодно-кліматичних умов і особлива роль в цій 
системі належить забезпеченню безпеки економічної діяльності та 
населення країни.  

68. Спеціалізована метеорологічна інформація – інформація, 
що видається споживачеві за його замовленням, в потрібному для нього 
вигляді і за його кошти. 
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69. Спеціалізований прогноз погоди – це прогноз погоди, 
призначений для використання в окремих галузях господарства, що 
розробляється на замовлення споживача. 

70. Споживча орієнтованість – здатність виробника забезпечити 
високий рівень розуміння потреб споживача, індивідуальну увагу до 
споживача, розподіл споживачів за еластичністю попиту, тощо.  

71. Стимулювання збуту – це маркетингова діяльність, 
спрямована на спонукання споживачів до купівлі певного товару. 

72. Суховійний день – це день, в який хоча б в один із строків 
спостережень поєднуються такі значення метеорологічних величин: 
температура повітря 25°С і вище, відносна вологість повітря 30 % і менше, 
швидкість вітру на висоті флюгера 5 м/с і більше. 

73. Технології «подвійного дивіденду» – технології боротьби з 
кліматичними змінами, які, поряд з екологічними, дають змогу досягти 
значних економічних цілей. 

74. Управління кліматичними ризиками – це системний і 
скоординований процес прийняття та виконання управлінських рішень, в 
якому кліматична інформація використовується для зниження ризиків, 
пов’язаних з мінливістю і зміною клімату, і реалізації можливостей для 
підвищення стійкості соціальних, економічних і екологічних систем. 

75. Управління ризиком – це цілеспрямована діяльність, що 
ґрунтується на оцінці ризику і спрямована на реалізацію найкращого з 
можливих способів зменшення ризиків до рівня, який суспільство вважає 
прийнятним, виходячи з існуючих обмежень на ресурси і час. 

76. Успішність прогнозування погоди – це ступінь відповідності 
значень метеорологічних величин чи явищ погоди, що містяться в тексті 
прогнозу і тим, які потім фактично спостерігалися.  

77. Ціна − це опосередковане грошове вираження вартості товару. 

78. Чутливість споживача до метеорологічних умов – це 
ступінь його залежності від впливу погоди і клімату в економічній діяльності. 

79. Якість метеорологічного продукту – це суб’єктивна 
категорія виміру відповідності процесу та результату потребам споживача. 

80. Якість персоналу – здатність обслуговуючого персоналу 
забезпечити високий рівень люб’язності, ввічливості з боку найманих 
працівників виробника в процесі надання продукту. 
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Додатки 
 
 

 
 Додаток А 

Метеорологічні станції України 
 

№          
з\п 

Назва 
метеостанцій 

Координати 
Висота 

над 
рівнем 
моря, 

м 

Райони, для яких 
репрезентативна 

інформація метеостанцій широта довгота 

АР Крим 

1 Ай-Петрі  44º 28´ 34º 05´ 1180 Велика Ялта 

2 Алушта 44º 41´ 34º 25´ 70 зона м. Алушта 

3 Білогірськ 45º 03´ 34º 36´ 205   Білогірський 

4 Владиславівка 45º 10´ 35º 23´ 35 Кіровський 

5 Джанкой 45º 43´ 34º 24´ 6 Джанкойський 

6 Євпаторія 45º 11´ 33º 22´ 2 Сакський 

7 Ішунь 46º 55´ 33º 49´ 3 
Красноперекопський, 
Первомайський 

8 Керч 45º 22´ 36º 26´ 46 Ленінський 

9 Клепиніне 45º 32´ 34º 11´ 37 Красногвардєйський 

10 Мисове 45º 27´ 35º 49´ 15 Ленінський 

11 Нижньогірськ 45º 27´ 34º 43´ 19 
Нижньогірський, 
Советський 

12 Нікітський Сад 44º 31´ 34º 15´ 207 Велика Ялта 

13 Поштове 44º 50´ 33º 57´ 172 Бахчисарайський 

14 Роздольне 45º 47´ 33º 29´ 16 Роздольненський 

15 Севастополь 44º 37´ 33º 32´ 7 зона м. Севастополь 

16 Сімферополь 45º 02´ 33º 58´ 180 Сімферопольский 

17 Феодосія 45º 02´ 35º 23´ 22 
зона м. Феодосія, 
Судакський 

18 Чорноморське 45º 31´ 32º 42´ 9 Чорноморський 

19 Ялта  44º 29´ 34º 10´ 66 Велика Ялта 
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№          
з\п 

Назва 
метеостанцій 

Координати 
Висота 

над 
рівнем 
моря, 

м 

Райони, для яких 
репрезентативна 

інформація метеостанцій широта довгота 

Вінницька область 

20 АМСЦ Вінниця 49°22´ 28°60´ 297 

Вінницький, Літинський 
(південь), Тиврівський, 
Калинівський, 
Немирівський (захід). 

21 Хмільник 49°34´ 27°56´ 284 
Хмільницький, Літинський 
(північ) 

22 Білопілля 49°50´ 28°53´ 257 
Козятинський, 
Погребищенський. 

23 Жмеринка 49°01´ 28°08´ 313 
Жмеринський, Барський, 
Шаргородський. 

24 Гайсин 48°48´ 29°24´ 210 

Гайсинський, Іллінецький 
(південь), Немирівський 
(схід), Тульчинський,  
Тростянецький, 
Теплицький. 

25 
Могилів-
Подільський 

48°21´ 27°47´ 77 
Могилів-Подільський, 
Чернівецький, 
Мурованокуриловецький. 

26 Липовець 49°15´ 29°14´ 298 
Липовецький, 
Оратівський, Іллінецький 
(північ). 

27 Крижопіль 48°22´ 28°52´ 290 

Крижопільський, 
Піщанський, 
Томашпільський, 
Бершадський, 
Чечельницький. 

Волинська область 

28 Любешів  51°46´ 25°31´ 149 
Любешівський, Камінь-
Каширський (північна 
частина). 

29 Світязь 51°26´ 23°50´ 164 

Шацький, Любомльський, 
Ратнівський, 
Старовижівський ( 
північно-західна частина). 

30 Ковель 51°13´ 24°41´ 173 

Ковельський, Турійський, 
Старовижівський 
(південно- східна 
частина). 

31 Маневичі 51°17´ 25°32´ 201 

Маневицький, Камінь-
Каширський (південна 
частина), Ківерцівський 
(північна частина). 

32 
Володимир- 
Волинський 

50°50´ 24°21´ 193 
Володимир-Волинський, 
Локачинський, 
Іваничівський 
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№          
з\п 

Назва 
метеостанцій 

Координати 
Висота 

над 
рівнем 
моря, 

м 

Райони, для яких 
репрезентативна 

інформація метеостанцій широта довгота 

33 Луцьк 50°43´ 25°24´ 195 

Луцький, Ківерцівський 
(південно-західна 
частина), Рожищенський, 
Горохівський. 

Дніпропетровська область 

34 Губиниха 48°49´ 35°16´ 127 

Магдалинівський, 
Новомосковський,  
Павлоградський 
(агрометдані), 
Петриківський (північна 
частина), Царичанський, 
Юр’ївський (агрометдані) 

35 Дніпропетровськ 48°22´ 35°03´ 142 

Дніпропетровський, 
Петриківський (південна 
частина), Солонянський 
(східна частина) 

36 Комісарівка 48°26´ 33°54´ 118 

Верхньодніпровський, 
Криворізький (північна 
частина), Криничанський 
(західна частина), 
П’ятихатський, 
Софіївський (північна 
частина) 

37 Кривий Ріг 48°02´ 33°13´ 123 
Апостолівський (західна 
частина),  Криворізький, 
Широківський 

38 Лошкарівка 47°58´ 34° 10´ 83 

Криворізький 
(агрометдані), 
Криничанський (східна 
частина), Солонянський 
(західна частина), 
Софіївський 

39 Нікополь 47°35´ 34° 24´ 54 

Апостолівський (східна 
частина), Нікопольський, 
Томаківський, 
Широківський 
(агрометдані) 

40 Павлоград 48°33´ 35° 53´ 65 

Павлоградський, 
Петропавлівський 
(північна частина), 
Синельниківський 
(північна частина), 
Юр’ївський 

41 Синельникове 48°21´ 35° 27´ 147 

Дніпропетровький 
(агрометдані), 
Павлоградський (південна 
частина), 
Синельниківський, 
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№          
з\п 

Назва 
метеостанцій 

Координати 
Висота 

над 
рівнем 
моря, 

м 

Райони, для яких 
репрезентативна 

інформація метеостанцій широта довгота 

Солонянський (східна 
частина) 

42 Чаплине 48°08´ 36° 14´ 174 

Васильківський, 
Межівський, 
Павлоградський (південна 
частина), 
Петропавлівський 
(агрометдані), 
Покровський 

Донецька область 

43 Артемівськ 48º36´ 37º59´ 124 

Краснолиманський, 
Артемівський, 
Слов’янський, 
Олександрівський, 
Костянтинівський 

44 Костянтинівка 48º29´ 37º44´ 112 Костянтинівський 

45 Дебальцеве 48º20´ 38º25´ 334 
Артемівський, 
Шахтарський 

46 Красноармійськ 48º16´ 37º09´ 193 
Красноармійський, 
Добропільський 

47 Донецьк 48º04´ 37º43´ 224 
Ясинуватський, 
Мар’їнський, 
Старобешівський 

48 Амвросіївка 47º48´ 38º30´ 164 
Амвросіївський, 
Старобешівський, 
Шахтарський 

49 Волноваха 47º37´ 37º30´ 266 
Волноваський, 
Тельманівський, 
Великоновоселківський 

50 Маріуполь 47º02´ 37º29´ 68 

Новоазовський, 
Першотравневий, 
Володарський, 
Тельманівський 

Житомирська область 

51 Житомир 50º17´ 28º40´ 217 

Андрушівський, 
Бердичівський, 
Брусилівський, 
Дзержинський, 
Житомирський, 
Коростишівський, 
Любарський, 
Попільнянський, 
Радомишльський, 
Ружинський, Чуднівський, 
Червоноармійський, 
Черняхівський 
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№          
з\п 

Назва 
метеостанцій 

Координати 
Висота 

над 
рівнем 
моря, 

м 

Райони, для яких 
репрезентативна 

інформація метеостанцій широта довгота 

52 
Новоград-
Волинський 

50º36´ 27º37´ 218 
Баранівський, Новоград-
Волинський  

53 Коростень 50º57´ 28º37´ 191 

Володар-Волинський, 
Ємільчинський, 
Коростенський, 
Малинський 

54 Овруч 51º19´ 28º47´ 171 Народицький, Овручський 

55 Олевськ 51º13´ 27º38´ 182 Лугинський, Олевський 

Закарпатська область 

56 Берегово 48°13´  22°38´  113 

Берегівський, 
Виноградівський, 
південна частина 
Мукачівського та 
Іршавського районів 

57 Ужгород  48°38´  22°16´  115 

Ужгородський, 
Перечинський, північна 
частина Мукачівського 
району 

58 Хуст  48°11´  23°16´  166 
Хустський, південно-
західна частина 
Тячівського району 

59 
Великий 
Березний 

48°01´  23°17´  209 

В.Березнянський, 
Перечинський (в 
залежності від 
розташування) 

60 Рахів* 48°03  24°12  438 Рахівський 

61 Міжгір′я* 48°31´   23°30´  456 
Міжгірський, північна 
частина Іршавського та 
Тячівського районів 

62 Нижні Ворота*  48°46´  23°05´  500 
Воловецький, 
Свалявський 

63 
Нижній 
Студений* 

47°42´ 23°22´  615 

Північна частина 
Свалявського району та 
Міжгірського (в залежності 
від розтшування) 

Запорізька область 

64 Запоріжжя 47°52´ 35°05´ 60 

Запорізький, 
Вільнянський, 
Новомиколаївський, 
Оріхівський 
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№          
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метеостанцій 

Координати 
Висота 

над 
рівнем 
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репрезентативна 

інформація метеостанцій широта довгота 

65 Гуляйполе 47°39´ 36°16´ 118 
Гуляйпільський , 
Оріхівський, 
Новомиколаївський 

66 Кирилівка 47°20´ 36°20´ 221 
Пологівський, 
Куйбишевський, 
Чернігівський, Розівський 

67 Пришиб 47°16´ 35°20´ 87 

Михайлівський, 
Василівський, 
Веселівський, Кам’янко-
Дніпровський, 
Токмацький, Білозерський 

68 Мелітополь 46°50´ 35°22´ 33 
Мелітопольський, 
Якимівський 

69 Бердянськ 46°45´ 36°47´ 1 
Бердянський, східна 
частина Приморського 

70 Ботієво 46°41´ 35°51´ 17 
Приазовський, західна 
частина Приморського 

Івано-Франківська область 

71 Долина  48°58´ 24°00´ 470 

Болехівська міська рада 
(північна частина), 
Долинський (північна 
частина), Рожнятівський 
(північна частина), 
Богородчанський (північна 
частина), Калуський 
(південна частина), 
Тисменицький (західна 
частина), Надвірнянський 
(північно-східна частина), 
Коломийський (західна 
частина), Косівський.  

72 Івано-Франківськ 48°53´ 24°41´ 275 

Рогатинський, Галицький, 
Калуський, Тисменицький, 
Богородчанський 
(північно-східна частина), 
Надвірнянський (північна 
частина), Тлумацький 
(північна частина), 
Коломийський (північно-
західна частина). 

73 Коломия 48°31´ 25°01´ 295 

Коломийський, 
Тлумацький (південна 
частина), 
Городенківський, 
Снятинський. 

74 Яремче* 48°27´ 24°33´ 531 

Болехівська міська рада 
(південна частина), 
Долинський (південна 
частина), Рожнятівський 
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(південна частина), 
Богородчанський 
(південна частина), 
Надвірнянський ( 
південна частина), 
Косівський ( південна 
чатина), Яремчанська 
міська рада, 
Верховинський. 

75 Пожежевська* 48°09´ 24°31´ 1451 Високогір’я Карпат 

Кіровоградська область 

76 Світловодськ 49°04´ 33°51´ 85 
Світловодський, 
Онуфріївський 

77 Новомиргород 48°50´ 31°39´ 177 

Новомиргородський, 
Новоархангельський, 
північ Маловисківського, 
захід Олександрівського 

78 Знам’янка 48°43´ 32°40´ 180 

Знам’янський, схід 
Олександрівського, 
Олександрійський, північ 
Петрівського 

79 Кіровоград 48°31´ 32°12´ 170 

Кіровоградський, північ 
Компаніївського, захід 
Новгородківського, схід 
Новоукраїнського, південь 
Маловисківського 

80 Гайворон 48°21´ 29°51´ 150 
Гайворонський, 
Ульяновський, 
Голованівський 

81 Помічна 48°15´ 31°25´ 211 
Добровеличківський, 
Вільшанський, захід 
Новоукраїнського 

82 Долинська 48°07´ 32°46´ 176 

Долинський, південь 
Петрівського, південь 
Новгородківського, схід 
Устинівського 

83 Бобринець 48°04´ 32°09´ 142 
Бобринецький, південь 
Компаніївського, захід 
Устинівського 

Луганська область  

84 Троїцьке 49°55´ 38°15´ 151 Троїцький  

85 Новопсков 49°30´ 39°15´ 91 
Новопсковський, 
Білокуракинський, 
Старобільський 
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86 Сватове 49°25´ 38°10´ 86 Сватовський, Кремінський 

87 Біловодськ 49°13´ 39°35´ 75 
Біловодський, 
Марківський, Міловський 

88 Луганськ 48°31´ 39°15´ 59 

Станично-Луганський, 
Новоайдарський, 
Слов’яносербський, 
Лутугинський 

89 Дар’ївка 48°05´ 39°30´ 300 
Краснодонський, 
Свердловський, 
Антрацитівський 

Львівська область 

90 Рава-Руська 50°15´ 23°38´ 252 Жовківський, Сокальський 

91 Кам’янка-Бузька 50°07´ 24°21´ 212 Кам’янка-Бузький 

92 Броди 50°06´ 25°09´ 227 
Бродівський, 
Радехівський, Буський, 
Золочівський  

93 Мостиська 49°47´ 23°09´ 232 Мостиський, Городоцький 

94 Яворів 49°56´ 23°22´ 254 Яворівський 

95 Львів 49°49´ 23°57´ 319 
Пустомитівський, 
Перемишлянський 

96 Оброшине 49°45´ 23°52´ 321 Пустомитівський 

97 Дрогобич 49°22´ 23°34´ 275 
Дрогобицький, 
Самбірський 

98 Стрий 49°15´ 23°49´ 305 
Стрийський, 
Миколаївський, 
Жидачівський 

99 Турка 49°09΄ 23°02΄ 594 
Турківський, 
Старосамбірський 

100 Славське 48°51´ 23°27´ 592 Сколівський 

Миколаївська область 

101 Первомайськ 48°03´ 30°51´ 103 

Первомайський, 
Кривоозерський, 
Врадіївський, 
Арбузинський, Братський 

102 Вознесенськ 47°34´ 31°20´ 33 

Вознесенський, 
Єланецький, 
Доманівський, 
Веселинівський 

103 Баштанка 47°25´ 32°28´ 84 

Баштанський, 
Новобузький, 
Казанківський, 
Березнегуватський 
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№          
з\п 

Назва 
метеостанцій 

Координати 
Висота 

над 
рівнем 
моря, 

м 

Райони, для яких 
репрезентативна 

інформація метеостанцій широта довгота 

104 Снігурівка 47°05´ 32°50´ 61 
Снігурівський та східна 
частина Жовтневого 
району 

105 Миколаїв 46°58´ 31°59´ 52 

Миколаївський, 
Новоодеський та західна 
частина Жовтневого 
району 

106 Очаків 46°36´ 31°33´ 27 Очаківський 

107 Березанка 46°50´ 31°24´ 42 Березанський 

Одеська область 

108 Любашівка 47°51΄ 30°16΄ 181 

Любашівський, 
Савранський, 
Кодимський,  Балтський, 
Котовський, Ананьївський, 
Миколаївський 

109 Затишшя 47°20΄ 29°53΄ 193 
Фрунзівський, 
Красноокнянський, 
Ширяївський 

110 Сербка 47°01΄ 30°45΄ 72 
Комінтернівський, 
Березівський. Іванівський 

111 Роздільна 46°51΄ 30°05΄ 146 
Роздільнянський, 
Великомихайлівський 

112 
Одеса 
(обсерваторія) 

46°26΄ 30°46΄ 42 
Біляївський, 
Овідіопольський 

113 АМП Одеса (СГІ) 46°28΄ 30°40΄ 54 
Біляївський, 
Овідіопольський 

114 Сарата 46°01΄ 29°40΄ 12 

Саратський, Білгород-
Дністровський, 
Тарутинський, Арцизький, 
Татарбунарський 

115 Болград 45°41΄ 28°38΄ 80 Болградський 

116 Ізмаїл 45°22΄ 28°51΄ 28 
Ізмаїльський, Ренійський, 
Кілійський 

117 АМП Шевченкове 45°34΄ 29°19΄ 21 Кілійський 

118 
АМП 
Татарбунари 

45°52´ 29°42´ 20 Татарбунарський 

119 АМП Тарутине 46°11´ 29°08´ 130 Тарутинський 

Полтавська область 

120 Гадяч 53°39´ 33°96´ 154 
Гадяцький, Лохвицький, 
Зіньківський 

121 Лубни 50°12´ 32°99´ 156 
Лубенський, 
Гребінківський, 
Пирятинський, 
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№          
з\п 

Назва 
метеостанцій 

Координати 
Висота 

над 
рівнем 
моря, 

м 

Райони, для яких 
репрезентативна 

інформація метеостанцій широта довгота 

Миргородський, 
Чорнухівський 

122 Веселий Поділ 49°63´ 33°26´ 96 
Семенівський, 
Глобинський,  
Хорольський, Оржицький 

123 Полтава 49°05´ 34°60´ 160 

Полтавський, Диканський, 
Решетилівський, 
Котелевський, Чутівський, 
Великобагачанський, 
Машівський, Шишацький 

124 Кобеляки 49°20´ 34°20´ 115 

Кобеляцький, 
Козельщинський, 
Новосанжарський, 
Кременчуцький, 
Карлівський 

Рівненська область 

125 Сарни 51º19´ 26º37´ 154 

Зарічненський, 
Дубровицький, 
Володимирецький, 
Сарненський, 
Рокитнівський, 
Березнівський 

126 Рівне 50º35´ 26º08´ 227 

Рівненський, Корецький, 
Гощанський, 
Здолбунівський, 
Острозький, 
Костопільський 

127 Дубно 50º24´ 25º45´ 203 
Дубенський, Млинівський, 
Демидівський, 
Радивилівський 

Сумська область 

128 Дружба 52°03´ 33°57´ 189 
Ямпільський, Середино-
Будський 

129 Глухів 51°39´ 33°59´ 164 
Глухівський, 
Шосткинський, 
Путивльський 

130 Конотоп 51°14´ 33°12´ 144 
Конотопський, 
Кролевецький,  
Буринський 

131 Ромни 50°44´ 33°30´ 167 
Роменський, 
Недригайлівський, 
Липово-Долинський 

132 Суми 50°53´ 34°43´ 173 
Сумський,  Білопільський, 
Краснопільський, Велико-
Писарівський 

133 Лебедин 50°34´ 34°31´ 132 
Лебединський, 
Тростянецький,  
Охтирський 
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№          
з\п 

Назва 
метеостанцій 

Координати 
Висота 

над 
рівнем 
моря, 

м 

Райони, для яких 
репрезентативна 

інформація метеостанцій широта довгота 

Тернопільська область 

134 Бережани 49°26´ 24°57´ 301 

Бережанський, 
Монастириський та 
південно-західна частина 
Зборівського (Кальне, 
Годів). 

135 Кременець 50°08´ 25°44´ 229 

Північна частина  
Кременецького  району,  
сам Кременецький Кряж 
та північно-західна 
частина Шумського 
району (Стіжок, Іловиця). 

136 Тернопіль 49°34´ 25°36´ 324 

Кременецький (на південь 
від Кременецького 
Кряжу), Шумський (крім 
північно-західної частини),  
Збаразький, Козівський,  
Тернопільський,  
Підволочиський, 
Теребовлянський, 
Зборівський ( крім 
південно-західної 
частини), Ланівецький, 
північна частина 
Гусятинського та 
Бучацького. 

137 Чортків 49°01´ 25°47´ 266 

Чортківський, 
Борщівський, 
Заліщицький, південна 
частина Бучацького  (по 
лінії Стінка-Яблунівка) та 
Гусятинського ( по лінії 
Яблунів-Личкивці) 

Харківська область 

138 Богодухів 50°10´ 35°29´ 196 
Богодухівський, 
Дергачівський, 
Валківський  

139 Великий Бурлук 50°04´ 37°23´ 175 
Великобурлуцький, 
Вовчанський, 
Дворічанський 

140 Золочів 50°17´ 35°58´ 159 
Золочівський, 
Дергачівський, 
Харківський 

141 Ізюм 49°11΄ 37°17΄ 77 

Ізюмський, 
Барвінківський, 
Борівський, 
Балаклійський 
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№          
з\п 

Назва 
метеостанцій 

Координати 
Висота 

над 
рівнем 
моря, 

м 

Райони, для яких 
репрезентативна 

інформація метеостанцій широта довгота 

142 Коломак 49°51´ 35°13´ 180 
Коломацький, 
Краснокутський, 
Валківський 

143 Комсомольське 49°36´ 36°31´ 102 

Зміївський, 
Балаклійський, 
Первомайський, 
Чугуївський 

144 Красноград 49°22´ 35°25´ 158 

Красноградський, 
Нововодолазький, 
Кегичівський, 
Зачепилівський 

145 Куп’янськ 49°39´ 37°39´ 87 
Куп’янський, 
Шевченківський, 
Дворічанський, 

146 Лозова 48°53´ 36°21´ 175 

Лозівський, 
Близнюківський, 
Первомайський, 
Сахновщинський 

147 Харків 49°55´ 36°16´ 154 
Харківський, Чугуївський, 
Вовчанський, Печенізький 

Херсонська область 

148 Асканія-Нова 46°27´ 33°53´ 29 
Чаплинський, 
Новотроїцький 

149 Бехтери 46°15´ 32°18´ 7 
Голопристанський, 
Скадовський  

150 
Велика 
Олександрівка 

47°19´ 33°17´ 57 
Великоолександрівський, 
Високопільський, 
Нововоронцовський 

151 Генічеськ 46°10´ 34°19´ 14 
Генічеський, 
Новотроїцький  

152 Нова Каховка 46°45´ 33°21´ 26 
Каховський, 
Бериславський 

153 Нижні Сірогози 46°51´ 34°24´ 54 

Нижньосірогозький, 
Горностаївський, 
Верхньорогачицький, 
Іванівський   

154 Херсон 46°40´ 32°30´ 44 
Білозерський, 
Цюрупинський  

155 Хорли 46°04´ 33°18´ 6 
Каланчацький, 
Скадовський  

Хмельницька область 

156 Шепетівка 50°09´ 27°02´ 277 
Шепетівський, 
Полонський, Славутський 

157 Ямпіль 49°57´ 26º13’ 273 
Білогірський, 
Теофіпольський, 
Ізяславський 

158 Хмельницький 49°21´ 26°56´ 350 
Хмельницький, 
Красилівський, 
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№          
з\п 

Назва 
метеостанцій 

Координати 
Висота 

над 
рівнем 
моря, 

м 

Райони, для яких 
репрезентативна 

інформація метеостанцій широта довгота 

Старокостянтинівський, 
Старосинявський, 
Летичівський, 
Волочиський, 
Деражнянський, 
Городоцький, 
Ярмолинецький 

159 Нова Ушиця 48°50´ 27°15´ 292 
Новоушицький, 
Дунаєвецький, 
Віньковецький 

160 
Кам`янець-
Подільський 

48°41´ 26°36´ 217 
Кам`янець-Подільський, 
Чемеровецький  

Черкаська область  

161 Канів 49°46´ 31°21´ 98 
Канівський, Корсунь - 
Шевченківський 

162 Золотоноша 49°42´ 32°00´ 94 
Золотоніський, 
Чорнобаївський, 
Драбівський 

163 Черкаси 49°25´ 32°03´ 106 Черкаський 

164 Жашків 49°15´ 30°06´ 235 
Жашківський, 
Монастирищенський, 
Маньківський 

165 Сміла 49°12´ 31°54´ 125 

Смілянський, 
Кам’янський, 
Городищенський, 
Шполянський 

166 Звенигородка 49°05´ 30°54´ 214 
Звенигородський, 
Катеринопільський, 
Тальнівський, Лисянський 

167 Чигирин 49°04´ 32°41´ 123 Чигиринський 

168 Умань 48°46´ 30°14´ 214 
Уманський, 
Христинівський 

Чернівецька область 

169 Чернівці 48º15΄ 25º58´ 246 

м.Чернівці, Кіцманський, 
Новоселицький, 
Заставнівський, 
Глибоцький, Герцаївський 

170 Новодністровськ  48º36΄ 27º27΄ 230 
Сокирянський, 
Кельменецький, 
Хотинський 

171 Селятин 47º53΄ 25º13΄ 744 
Путильський, 
Вижницький, 
Сторожинецький 

Чернігівська область 

172 Семенівка 52°12´ 32°32´ 162 
Семенівський, Новгород-
Сіверський 
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інформація метеостанцій широта довгота 

173 Щорс 51°49´ 31°55´ 128 
Щорський, 
Городнянський, 
Корюківський, Менський 

174 Покошичі 51°47´ 32°57´ 193 Коропський, Сосницький 

175 Чернігів 51°23´ 31°17´ 140 
Чернігівський, 
Ріпкинський 

176 Ніжин 51°05´ 31°52´ 125 

Ніжинський, Носівський, 
Куликівський, 
Борзнянський, 
Бахмацький 

177 Остер 50°58´ 30°51´ 111 
Козелецький, 
Бобровицький 

178 Прилуки 50°35´ 32°22´ 132 

Прилуцький, 
Варвинський, 
Срібнянський, Ічнянський, 
Талалаївський 

Київська область 

179 Чорнобиль 51°16´ 30°14´ 123 Іванківський, Поліський 

180 Тетерів 50°42´ 29°35´ 132 
Бородянський, 
Макарівський 

181 Київ 50°24´ 30°32´ 166 К-Святошинський 

182 Вишгород 50°35´ 30°31´ 112 Вишгородський  

183 Бориспіль 50°20´ 30°58´ 121 
Бориспільський, 
Броварський 

184 Баришівка 50°21´ 31°20´ 98 Баришівський 

185 Яготин 50°13´ 31°48´ 126 
Згурівський, П.-
Хмельницький, 
Яготинський 

186 Фастів 50°04´ 29°55´ 208 
Васильківський, 
Обухівський, Фастівський 

187 Біла Церква 49°50΄ 30°06΄ 179 

Білоцерківський, 
Володарський, 
Сквирський, 
Ставищенський, 
Таращанський, 
Тетіївський 

188 Миронівка 49°39´ 31°05´ 151 

Богуславський, 
Кагарлицький, 
Миронівський, 
Рокитнянський 

 
*гірські та високогірні станції  
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Додаток Б 

 

ДОГОВІР № ___/18-V 
ПРО МЕТЕОРОЛОГІЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЛУГИ 

 
 
м. Київ                        від «___» ___________ 
201__ року 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 
УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ (УкрГМЦ) в особі Директора центру 
Кульбіди Миколи Івановича, який діє на підставі Положення про центр (надалі – 
Виконавець) з одного боку 

та ____________________________________________________ в особі 
начальника ___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________, який 
діє на підставі _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
(надалі – Замовник) з другого боку, далі разом іменуються Сторони, уклали цей 
Договір про наступне: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання з підготовки 
та надання спеціалізованих інформаційних послуг у сфері гідрометеорології 
гідрометеорології (ДК 021-2015: 71350000-6 - Науково-технічні послуги в галузі 
інженерії (ДК 016-2010: 74.90.1 - Послуги щодо надання професійної та технічної 
допомоги та консультаційні, н. в. і. у.)) (надалі – Послуги) УкрГМЦ згідно з Додатком 
1 до цього Договору. 

1.2. Термін надання послуг: з ___ ___________ 2018 року до 31 грудня 2018 
року. 

 
2. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ 

2.1. Надавати Послуги, передбачені цим Договором в обсязі та в строки 
зазначені у Додатку 1 до цього Договору. 

2.2. Сповіщати Замовника про будь-які зміни щодо умов надання Послуг не 
пізніше, ніж за 14 днів до моменту введення змін. 

 
3. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА 

3.1. Приймати від Виконавця результати надання послуг, якщо надані 
Послуги відповідають умовам даного Договору, і оплачувати їх в розмірах і в строк, 
передбачені даним Договором. 

3.2. Замовник зобов’язується використовувати Послуги за призначенням, не 
тиражувати, не передавати третім особам без відома Виконавця. 

3.3. Своєчасно повідомляти Виконавця про зміни реквізитів (розділ 11 
Договору) та адреси, на яку передається інформація (у Додатку 1). 
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4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ 
4.1. Загальна вартість даного Договору складає ____________________ грн. 

(прописом), у тому числі ПДВ 20% – ______________ грн. (прописом). 
4.2. Вартість послуг на місяць становить  

_____________________________________________________________________ 
 

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 
5.1. Розрахунки за Договором здійснюються Замовником шляхом 

безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця на 
підставі рахунків-фактур. 

5.2. Факт надання Послуг фіксується шляхом підписання акту надання Послуг 
(далі Акт). Виконавець надає Замовнику два екземпляри підписаного та 
скріпленого печаткою зі своєї сторони Акту за минулий місяць не пізніше 2 (другого) 
робочого дня поточного місяця. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання 
Акту Замовник повертає Виконавцю підписаний екземпляр Акту за минулий місяць 
або, надає письмову вмотивовану відмову від підписання Акту.  

Виконавець реєструє відповідно до пункту 201.10 статті 201 Податкового 
кодексу України податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних у 
строк, визначений чинним законодавством України. 

5.3. Замовник здійснює оплату надання Послуг щомісячно після підписання 
Акту шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок 
Виконавця протягом 10 (десяти) банківських днів з дати надання рахунку-фактури 
(але не пізніше останнього робочого дня поточного місяця). 

5.4. У випадку наявності у Замовника заборгованості за надані йому 
Виконавцем послуги понад 1 (один) календарний місяць, Виконавець залишає за 
собою право призупинити надання послуг відповідно до цього Договору. 

5.5. Поновлення надання Послуг, після тимчасового припинення їх надання 
через несвоєчасну оплату, проводиться Виконавцем після погашення Замовником 
заборгованості в повному обсязі. 

5.6. Якщо Замовник з будь-яких причин не отримує або не може отримувати 
Послуги, він зобов’язаний повідомити листом про це Виконавця протягом 5 (п’яти) 
робочих днів з моменту неотримання Послуг. В протилежному випадку Послуги за 
цим Договором будуть вважатися наданими в повному обсязі та підлягають оплаті. 

 
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за 
Договором сторони несуть відповідальність, визначену згідно статті 231 
Господарського кодексу України. 

6.2. За порушення Виконавцем строків надання послуг, передбачених 
договором, останній сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1% від ціни договору, з 
яких допущено прострочення виконання, за кожний день прострочення; крім того 
за прострочення понад тридцять днів Виконавець додатково сплачує Замовнику 
штраф у розмірі 7% від ціни договору.  

6.3. За порушення термінів оплати Замовник сплачує від суми несвоєчасно 
виконаного грошового зобов’язання на користь Виконавця пеню у розмірі облікової 
ставки НБУ, яка діяла на момент порушення за кожний день прострочення 
виконання. 

6.4. У разі ненадання Послуг в строки, визначені в Додатку 1 до цього 
Договору, Послуги вважаються ненаданими, та не підлягають оплаті. В такому 



ДОДАТКИ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

347 
 

випадку Виконавець зобов´язаний здійснити перерахунок вартості Послуг 
визначених пунктом 4.2. цього Договору за вирахуванням вартості послуг за день, 
в якому послуги не надавались. 

6.5. У разі відсутності реєстрації податкової накладної у Єдиному реєстрі 
податкових накладних, Виконавець відшкодовує Замовнику суму податку на 
додану вартість, яка вказана у такій податковій накладній, шляхом перерахування 
коштів на розрахунковий рахунок Замовника або в рахунок погашення 
кредиторської заборгованості Замовника перед Виконавцем. 

 
7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПІДСТАВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ 

7.1. Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31 грудня 2018 
року, а в частині розрахунків – до повного виконання зобов’язань Сторонами. 

7.2. Цей Договір може бути достроково розірваний в разі взаємної письмової 
згоди Сторін. Виконавець зобов’язується протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати 
отримання вимоги, повернути Замовнику сплачені ним грошові кошти (попередню 
оплату) за ненадані послуги. 

7.3. Цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку за 
вимогою однієї зі Сторін із письмовим попередженням іншої Сторони не пізніше ніж 
за один календарний місяць до дати розірвання Договору. 

7.4. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за 
його порушення, яке мало місце під час дії Договору. 

 
8. РОЗГЛЯД СУПЕРЕЧОК 

8.1. Усі суперечки, що можуть виникнути між Сторонами, повинні 
вирішуватися шляхом переговорів. У разі неможливості врегулювання суперечок 
шляхом переговорів, їх передають на розгляд Господарського суду. 

 
9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання, 
повне або часткове невиконання своїх обов’язків, якщо це невиконання сталося 
внаслідок обставин надзвичайного характеру: війн, пожеж, повеней, землетрусів, 
страйків, заборонних заходів вищих законодавчих та/або виконавчих органів 
державної влади, що перешкоджають виконанню Сторонами своїх зобов’язань, 
яких Сторони не могли передбачити або запобігати їм. 

9.2. Сторона, що знаходиться під впливом обставин непереборної сили, 
зобов’язана інформувати про це іншу Сторону в 3-денний термін з моменту 
виникнення обставин. 

 
10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

10.1. Цей Договір складено при повному розумінні Сторонами його умов та 
термінології українською мовою у двох автентичних примірниках на 3-х сторінках, 
які мають однакову юридичну силу, – по одному примірнику для кожної зі Сторін. 

10.2. Умови, не передбачені цим Договором, регулюються чинним 
законодавством України. 

10.3. Усі зміни та додатки до Договору дійсні, якщо вони оформлені у 
письмовому вигляді, підписані уповноваженими особами Сторін та скріплені 
печатками Сторін. 
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10.4. Усі Додатки до даного Договору, які оформлені в порядку, визначеному 
в п. 10.3 даного Договору, є його невід’ємною складовою частиною. 

10.5. Виконавець є неприбутковою організацією та є платником податку на 
додану вартість. 

10.6. Замовник є платником податку на загальних підставах. 
10.7. Замовник надає згоду використовувати персональні дані, надані 

Українському гідрометеорологічному центру з метою реалізації державної політики 
в сфері захисту персональних даних та відповідно до Закону України «Про захист 
персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 р. 

10.8. Замовник повністю розуміє, що вся надана інформація про 
представників Замовника, в тому числі за довіреностями, є персональними 
даними, тобто даними, які використовуються для ідентифікації такого 
представника, котрий погоджується з тим, що такі дані зберігаються у Українському 
гідрометеорологічному центрі для подальшого використання у реалізації ділових 
відносин між Сторонами. Персональні дані представника захищаються 
Конституцією та Законом України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 
01.06.2010. Права представника регламентуються ст. 8 Закону України «Про захист 
персональних даних». Підпис на цьому документі Виконавця означає згоду з 
вищевикладеним і є підтвердженням того, що Замовник та його представники 
ознайомлені зі змістом ст. 8 Закону України. 

10.9. Істотні умови договору не можуть змінюватись після його підписання до 
виконання зобов’язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених 
ч.4, 5 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі». 

10.10. До цього Договору додаються та є його невід’ємними частинами: 
• Додаток 1 – Перелік спеціалізованої гідрометеорологічної продукції та 

графік надання послуг. 
• Додаток 2 – Протокол узгодження договірної ціни. 

 
11. ПІДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 
ЗАМОВНИК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник  
 
 
 
________________________   
 
 

ВИКОНАВЕЦЬ 
УКРАЇНСЬКИЙ 
ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР 
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
01601, м. Київ, вул. Золотоворітська, 6, 
корпус В 
т/ф. (044) 279-10-80, т. 239-93-87 
Банківські реквізити:  
 
 
Директор УкрГМЦ 
 
 
 
___________________________  
М.П. 

  



ДОДАТКИ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

349 
 

Додаток 1 
до Договору № ___/18-V 

від «___» __________ 201__ р. 
 
 

 
Перелік спеціалізованої гідрометеорологічної продукції та графік 

надання послуг* 
 

№ 
з/п 

Найменування 
продукції 

Періодичність 
надання 

Терміни 
надання і 

доведення 

Спосіб 
доведення 

1.    На 
електронну 

адресу 
Замовника: 

 
 

та поштою на 
адресу: 

 
* * Стосовно виконання робіт звертатися за т.   Контактна особа з боку 
Замовника: 
____________________________________________________ 
 

Начальник  
 
_________________________  
М.П. 

Директор УкрГМЦ 
 
_______________  
М.П. 
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Додаток 2 
до Договору № ___/18-V 

від «___» __________ 201__ р. 
 

 
Перелік  областей, районів та  метеостанції, з яких використовується 

гідрометеорологічна інформація 
 

 
Додаток 3 

до Договору № ___/18-V 
від «___» __________ 201__ р. 

П Р О Т О К О Л 
узгодження договірної ціни 

до Договору № ___/18-V 
від «___» __________ 201__ р. 

 
Ми, що підписалися нижче, від імені Замовника – Начальник 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________, від імені Виконавця – Директор УкрГМЦ   Кульбіда М.І. 
засвідчуємо, що Сторонами досягнута домовленість про розмір 
договірної ціни на виконання послуг щодо надання спеціалізованої 
гідрометеорологічної інформації відповідно до Договору № ___/18-V від 
«___» _________ 201__ р, становить --------------------------- 

 
 
 
 
 

ЗАМОВНИК 
Начальник  

 
 

_____________________________  

 
 
 
 
 

ВИКОНАВЕЦЬ 
Директор УкрГМЦ 

 
 

___________________  
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Шевченко Ольга Григорівна, кандидат географічних наук,
доцент кафедри метеорології та кліматології Київського на-
ціонального університету імені Тараса Шевченка, лауреат
премії Президента України для молодих вчених.  Основний
напрямок наукових досліджень: урбометеорологічні про-
блеми міст (забруднення атмосферного повітря, біоклімат та
мікроклімат великих міст, вразливість та адаптація міст до
зміни клімату); економічна метеорологія. Автор та співавтор
понад 90 наукових і навчально-методичних робіт, у тому числі
8 книг. Співвиконавець проекту «ECOIMPACT” програми
«ЕРАЗМУС+».

Сніжко Сергій Іванович, доктор географічних наук, профе-
сор, Заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри
метеорології та кліматології Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка.  Сфера наукової і освітньої ді-
яльності: водні ресурси, зміна клімату, урбометеорологія,
вплив глобального потепління на економіку і  суспільство.
Локальний менеджер  проекту «ECOIMPACT” програми
«ЕРАЗМУС+», національний консультант UNEP з питань 
адаптації економіки України до зміни клімату.

Вітренко Андрій Олександрович, доктор економічних наук,
доцент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Київського Національного Університету імені Тараса Шев-
ченка. Представник Київської школи економічної науки, що
була сформована в Шевченковому Університеті. Автор понад
60 наукових та навчально-методичних праць.  До сфери нау-
кових інтересів можна віднести міждисциплінарні дослід-
ження: економічна метеорологія, поведінкова економіка,
економіка права, інтелектуальна власність. Співвиконавець
проекту «ECOIMPACT” програми «ЕРАЗМУС+».                   

О.Г. Шевченко, С.І. Сніжко, А.О. Вітренко
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