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Цей документ є резюме дослідження «Моделі кліматичних ризи-
ків для визначених культур у Молдові, Грузії та Україні», яке було 
проведене компанією Climate Risk Services на замовлення German 
Sparkassenstiftung for International Cooperation. Всі моделі мап до-
ступні за посиланням або QR-кодом* 

 

* За посиланням / QR-кодом Ви можете отримати доступ до всіх 
кліматичних даних на попередньому веб-порталі. У майбутньому 
DSIK працюватиме над тим, щоб зробити дані ще більш доступ-
ними та зручними для користувачів. У разі зміни домену DSIK пові-
домить Вас. 

 

 

 Партнери в Україні: 

       

         

 

 

  

 

https://bit.ly/3EFtqeo
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ПІДХІД ТА МЕТОДОЛОГІЯ 

Основною метою цієї роботи є моделю-

вання впливу зміни клімату на обрані ку-

льтури, що вирощуються мікро та малими 

агровиробниками у Молдові, Грузії та Ук-

раїні. Однак, за своєю суттю звіт також мі-

стить загальний огляд змін клімату, таких 

як: зміна температури, ризик пожежі, ри-

зик повені, зміна опадів та екстремальні 

погодні події. 

Не існує єдиного джерела даних, де мо-

жна знайти всю необхідну інформацію, 

проте існує велика кількість достовірних 

та корисних даних у вільному доступі. Всі 

джерела інформації, які використовува-

лись у роботі, містяться в основному звіті. 

Моделювання впливу зміни клімату на 

врожайність сільськогосподарських куль-

тур, визначення екстремальних величин 

опадів або теплового та холодного стресу 

вимагає глибоких знань про кліматичні 

моделі (також відомі як загальні моделі 

циркуляції ⎯ GCM) та навичок програму-

вання (R та/або Python). Для цього проє-

кту цей досвід був наданий Університе-

том Вагенінгена (Нідерланди). 

 

 

 

 

 

 

ЗМІНА ТЕМПЕРАТУРИ ЗМІНА РІВНЯ ОПАДІВ ЕКСТРЕМАЛЬНА ПОГОДА ДІЇ З АДАПТАЦІЇ 

Рисунок: Ілюстрація, оцінка кліматичного ризику 
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ВИКОРИСТАННЯ КЛІМАТИЧНИХ ДАНИХ ТА МОДЕЛЕЙ 

Загалом, під час застосування кліматич-

них моделей важливо усвідомлювати, що 

в найближчій перспективі (до 2035-

2040 рр.) важко розрізнити вплив на клі-

мат збільшення викидів CO2 та природну 

мінливість клімату. Щоб згладити цей 

чинник, аналіз починається з базового пе-

ріоду, який включає досліджену істори-

чну інформацію, а також прогнозовані 

дані (2005-2035 рр.). Моделюються ще 

два періоди: найближче майбутнє, яке у 

звіті позначене як 2050 р. і охоплює період 

2036-2065 рр.; і майбутнє, позначене як 

2080 р., що охоплює період 2066-2099 рр. 

Після визначення часових рамок були об-

рані різні кліматичні сценарії. Сценарії ви-

значаються на основі спроможності суспі-

льства зменшити викиди парникових га-

зів. Проєктування майбутніх змін клімату 

передбачає оцінку низки різних невизна-

ченостей. Деякі з них стосуються клімати-

чної системи, наприклад, наскільки чутли-

вий клімат до підвищеної концентрації па-

рникових газів в атмосфері. 

Інші стосуються кількості викинутих газів, 

використовуючи моделі енергетичних си-

стем для моделювання різних сценаріїв 

майбутніх викидів. Сценарії підготовлені 

Міжурядовою групою з питань зміни клі-

мату (ІРСС). 

 

 

 

У цій роботі аналіз ґрунтується на двох 

кліматичних сценаріях: RCP4.5 та RCP8.5. 

RCP – репрезентативна схема зміни кон-

центрації, тобто показник імовірної кон-

центрації парникових газів, прийнятий 

IPCC. Ці варіанти розвитку описують різні 

кліматичні перспективи, і всі вони вважа-

ються можливими залежно від обсягу ви-

кидів парникових газів у наступні роки. 

Сценарій RCP4.5 демонструє більш опти-

містичне майбутнє, де політичні заходи та 

зменшення впливу на клімат призводять 

до скорочення викидів парникових газів. 

RCP8.5 – це сценарій, за яким політика та 

заходи пом'якшення впливу на клімат 

слабо впливають на обмеження викидів 

парникових газів. Такий сценарій також 

називають сценарієм звичайного розви-

тку. 

ПЕРІОДИ МОДЕЛЮВАННЯ 

Базовий – 2005-2035 рр. 

Найближче майбутнє – 
2036-2065 рр. 

Майбутнє – 2066-2099  рр. 
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КЛІМАТИЧНІ МОДЕЛІ УКРАЇНИ 

Україна має континентальний клімат із хо-

лодною, сніжною зимою та теплим літом. У 

західній та північно-західній частинах кра-

їни спостерігається м'який клімат із підви-

щеною вологістю та помірними температу-

рними умовами, тоді як у східних та пів-

денно-східних областях – відносна нестача 

опадів та підвищена температура. Україна 

дуже вразлива до впливу зміни клімату. 

Температура 

Проведений аналіз свідчить, що за сцена-

рієм RCP8.5 середньорічна температура до 

2050 р. зросте на 1,9˚С, а до 2080 р. – на 

4˚С. За сценарієм RCP4.5 температурний 

тренд показує зростання на 1,3˚С та 1,9˚С 

до 2050 р. та 2080 р. відповідно. 

Зміна температури за сценаріями RCP4.5 

до 2080 р. та RCP8.5 до 2050 р. демонструє 

незначні наслідки, проте у періоді з 2050 р. 

до 2080 р. моделі RCP4.5 та RCP8.5 почина-

ють значно відхилятися одна від одної. Ін-

шими словами, за найгіршого сценарію ми 

побачимо той самий вплив у 2050 р., який 

інакше ми відчули б у більш помірному сце-

нарії у 2080 р. 

 

ТЕМПЕРАТУРА 

“Ризик надзвичайної спеки в Ук-

раїні відносно низький” 
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Найгірший сценарій RCP8.5 показує під-

вищення середньої максимальної темпе-

ратури на 3,2˚С на півночі та на 3,6˚С на 

півдні у весняний період до 2080 р. Вод-

ночас літом очікується підвищення темпе-

ратури до 4,5˚С.  

При цьому, моделювання клімату пока-

зує, що ризик надзвичайної спеки в Укра-

їні відносно низький. Він передбачає не-

велике збільшення кількості днів з темпе-

ратурами між 40˚С і 45˚С і незначну кіль-

кість днів з температурою вище 45˚С у пе-

ріод з 2050 р. до 2080 р. в обох RCP.  

Опади 

На кількість опадів впливає ряд факторів, 

таких як: висота над рівнем моря, цирку-

ляція атмосферного повітря та ін. У глоба-

льному масштабі зміна клімату впливає на 

опади двояко:  

1) шляхом посилення наявних моде-

лей опадів; 

2) зі змінами циркуляції атмосфер-

ного повітря, зміщуючи шторми від 

екватора у напрямку полюсів. 

Проведений аналіз показує, що очікувана 

річна кількість опадів зросте по всій країні 

до 2080 р. за сценарієм RCP4.5, однак на 

півдні очікується, що це зростання буде 

меншим у порівнянні з північчю. За екст-

ремальним сценарієм (RCP8.5) очікується, 

що кількість опадів в Україні сильно змен-

шиться, за винятком кількох регіонів у пів-

нічній частині.  

Згідно зі сценарієм RCP8.5 на більшій час-

тині країни послідовна кількість днів без 

опадів дещо зменшиться у порівнянні з 

поточною ситуацією. Виняток становить 

південь, де даний показник збільшиться 

на кілька днів до 2080 р. Прогнозується та-

кож, що у більшості регіонів країни трива-

лість сезону опадів трохи зменшиться, а на 

сході країни – дещо збільшиться.  

Дефіцит води 

Дефіцит води визначається як співвідно-

шення між потребою у воді (для зро-

шення, споживання та промислового ви- 

 

ДЕФІЦИТ ВОДИ 

“Україна стикнеться зі значним ри-

зиком дефіциту води протягом на-

ступних двох десятиліть” 

ОПАДИ 

“У більшості регіонів країни трива-

лість сезону опадів трохи змен-

шиться, а на сході країни – дещо 

збільшиться” 
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користання) та водопостачанням (зага-

льна кількість води, що береться з рі-

чок, озер та ґрунтових вод).  

Аналіз свідчить, що Україна стикнеться 

зі значним ризиком протягом наступних 

двох десятиліть. Згідно з прогнозами, 

дефіцит води буде відчуватись на біль-

шості території України, однак південні 

та південно-східні регіони будуть відчу-

вати гостріший дефіцит водних ресурсів 

за обох кліматичних сценаріїв. 

Лісові пожежі 

Південно-східна та східна частини кра-

їни більш схильні до лісових пожеж, ніж 

інші регіони країни.  

Під час аналізу використовувались сце-

нарії з 2-, 10- та 30-річною частотою по-

вернення. Частота повернення (або пе-

ріод повторення) – це розрахункові сере-

дні часові проміжки, між якими відбува-

ються природні катастрофи. Наприклад, 

дворічний період повернення має річну 

ймовірність настання події – 50%; 10-рі-

чний період повернення має річну ймо-

вірність настання події – 10%. Чим біль-

ший період повторення (тим самим ме-

нша річна ймовірність виникнення), тим 

вище ризик значної пожежі. Цей резуль-

тат слідує логіці, що більш рідкісні події 

також є набагато більш катастрофіч-

ними. 

У західній частині України ймовірність 

пожеж низької інтенсивності, які можуть 

статися щороку, дорівнює 50%. Тяжкість 

наслідків зростає до середньої інтенсив-

ності в південно-східній частині. Аналіз 

сценарію з 30-річним періодом повто-

рення свідчить, що існує 3% річна ймові-

рність того, що в Україні трапиться зна-

чна або екстремальна лісова пожежа у 

східній та південно-східній частинах кра-

їни. 

Повені 

Хоча кліматичні моделі передбачають 

зниження рівня опадів в Україні, сильні 

місцеві опади все ще можуть спричинити 

повені через вихід річок із берегів та при-

звести до катастрофічних наслідків. 

У червні 2020 р. Україна постраждала від 

найсильніших за півстоліття повеней, зо-

крема, через розлив річки Дністер у 

Львівській та Івано-Франківській облас-

тях.

ЛІСОВІ ПОЖЕЖІ 

“У західній частині України ймові-

рність пожеж низької інтенсивно-

сті, які можуть статися щороку, 

дорівнює 50%” 

ПОВЕНІ 

“У червні 2020 р. Україна постраж-

дала від найсильніших за півсто-

ліття повеней” 
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У майбутньому, чим гірший кліматичний 

сценарій (наприклад, вищі температури та 

нижчий рівень опадів), тим меншу гли-

бину затоплення будуть спричиняти по-

вені. Це пов'язано з процесом поступо-

вого висихання ґрунту через зміну клімату 

та загальним висиханням річищ річок. 

Адаптивна здатність 

Наскільки добре Україна готова управ-

ляти кліматичними ризиками на систем-

ному рівні? Індекс ND-GAIN оцінює «гото-

вність» країни до управління кліматич-

ними ризиками. Він також показує вразли-

вість країни до зміни клімату.

Відповідно до індексу ND-GAIN Україна 

посідає 70 місце зі 181. Таким чином, хоча 

проблеми існують, Україна має достатньо 

хороші можливості для адаптації. 

 

 

АДАПТИВНА ЗДАТНІСТЬ 

“Хоча проблеми існують, Україна 

має достатньо хороші можливості 

для адаптації” 
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НАСЛІДКИ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР  

В УКРАЇНІ 

Зміна клімату однозначно негативно 

вплине на показники урожайності таких ку-

льтур, як кукурудза та соя. Результати пока-

зують зниження врожайності кукурудзи на 

9,6% та 18% до 2050 р. та 2080 р. відповідно 

за найгіршим сценарієм (RCP8.5). До 

2080 р. очікується зниження врожайності 

сої на 18,8%. 

Однак, для деяких культур існують як по-

зитивні, так і негативні наслідки зміни клі-

мату. Так, урожайність пшениці до 2080 р. 

за сценарієм RCP8.5 у деяких регіонах зме-

ншиться на 6%, а в інших – навпаки збіль-

шиться на 5,3%. Для картоплі та полуниці 

очікується зниження кількості днів із опти-

мальною температурою до 20 у 2080 р. за 

найгіршим сценарієм (RCP8.5) на більшій 

частині території країни, проте моделю-

вання показує збільшення кількості днів із 

оптимальною температурою для цих куль-

тур на заході України. Для таких культур, як 

часник та цибуля, очікується, що кількість 

днів з оптимальною температурою вирощу-

вання збільшиться на 10-15 у північній та за-

хідній частинах України за обома сценарі-

ями як до 2050 р., так і до 2080 р.

Також варто зазначити, що озимі культури 

у середньостроковій перспективі отрима-

ють більш сприятливі умови проростання 

через підвищення середньої температури. 

Але згодом цей фактор матиме негативні 

наслідки через те, що середня температура 

стане вищою за оптимальну і культури бу-

дуть зазнавати теплового стресу. 

Нижче у таблиці наведена інформація про 

вплив зміни клімату на деякі культури.

НАСЛІДКИ 

“Озимі культури у середньостроко-

вій перспективі отримають більш 

сприятливі умови проростання че-

рез підвищення середньої темпе-

ратури” 
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ВИСНОВОК 

Типи ризиків, що притаманні сільського-

сподарській галузі України різняться від 

регіону до регіону. Вони є схожими на 

півдні, північному сході та північному за-

ході, проте варіюються відносно показни-

ків, культур, кліматичних сценаріїв або 

часових періодів. За результатами ана-

лізу можна виділити такі загальні тенден-

ції: 

1) у східній частині України спостерігати-

меться найбільше підвищення темпе-

ратури у довгостроковій перспективі; 

2) відповідно до сценарію RCP4.5 по всій 

території України буде спостерігатися 

збільшення кількості опадів. Сценарій 

RCP8.5 передбачає, що у північних ре-

гіонах відбуватиметься зростання кі-

лькості опадів, в той час як на півдні – 

зниження; 

 

 

3) сезонний температурний вплив буде 

найбільш відчутним у північних 

та/або північно-східних регіонах, зок-

рема у Чернігівській, Сумській, Харків-

ській та Луганській областях; 

4) урожайність кукурудзи та сої значно 

зменшиться по всій країні. Врожай-

ність пшениці може зрости на півдні 

та заході, зокрема у Закарпатській, Че-

рнівецькій та Одеській областях; 

5) кількість сприятливих температурних 

днів для виробництва картоплі та по-

луниці буде збільшуватись у Закар-

патській, Івано-Франківській та Черні-

вецькій областях. Зниження цього по-

казника буде спостерігатись на сході 

та південному сході, зокрема в Одесь-

кій області;

ВПЛИВ ЗМІНИ КЛІМАТУ НА ДЕЯКІ КУЛЬТУРИ 

Культура Вплив через зміну клімату 

Кукурудза Негативний 

Соя Негативний 

Пшениця Залежить від регіону 

Картопля Залежить від регіону 

Полуниця Залежить від регіону 

Капуста білокачанна Негативний 

Броколі Негативний 
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6) садівництво та овочівництво зазнають 

цілого ряду впливів. Овочеві культури 

отримають більш сприятливі умови 

для вегетації та збільшення врожаю 

на півночі та північному заході; нега-

тивні будуть спостерігатись на сході та 

південному сході. Кількість сприятли-

вих температурних днів значно зрос-

туть для виробництва деяких сільсь-

когосподарських культур, зокрема ба-

штанних та батата, на більшій частині 

країни (особливо у північних та півні-

чно-західних регіонах). Регіони Закар-

паття та Одеси, ймовірно, відчують 

найбільший вплив загалом, але інші 

регіони на півночі, сході та півдні та-

кож зазнають різноманітних та знач-

них наслідків. 

 


