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Розглядаються в порівнянні показники  термічного режиму за період1986 – 2005рр. та очікувані їх 
зміни,  розраховані за трьома сценаріями змін клімату:  GFDL-30 %, ,- А1В,- А2 на період  2011 – 
2050 рр. по  території України. Відзначається очікуване більш раннє настання дат переходу темпера-
тури повітря через різні межі навесні та більш  пізнє восени, загальне підвищення середньої  темпера-
тури повітря ,зростання сум температур  та зміна амплітуди температур. 
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1. ВСТУП 

 

Зміна клімату  внаслідок глобального потепління  
є однією із проблем ХХ1 століття. Вона характери-
зується різними проявами, серед яких провідними є 
зміна частоти та інтенсивності кліматичних аномалій 
та екстремальних (небезпечних) погодних явищ. За 
прогнозами провідних вчених та спеціалістів в 
найближчі десятиріччя зміни клімату  за своїми роз-
мірами та інтенсивністю будуть переважати ті тен-
денції, які спостерігались в останнє десятиріччя. 

Підвищення приземної температури повітря в 
Північній півкулі спричинило    різку міжрічну  мін-
ливість продуктивності сільського господарства. 
Виникла світова проблема забезпечення населення 
Землі продовольством. Вирішення цієї продовольчої 
проблеми  є найважливішою, стратегічною задачею 
нового століття, вона є не тільки головною умовою 
існування населення Землі, але і вирішальним чинни-
ком соціальної стабільності окремих країн і світової 
спільноти в цілому. 

В умовах зміни клімату через зростання потеплін-
ня  важливим чинником підвищення ефективності 
сільського господарства України є науково обґрунто-
ване розміщення посівних площ сільськогосподарсь-
ких культур з врахуванням кліматичних змін, адапта-
ція рослинництва до цих змін, що дозволить 
найбільш ефективно використовувати природні ре-
сурси в нових кліматичних умовах, добиватися стій-
кого зростання величини і якості врожаю, підвищува-
ти віддачу сировинних, енергетичних і трудових ре-
сурсів.  

 
2. ОПИС ЛІТЕРАТУРИ 

 

Кліматичні зміни, що відбуваються протягом 
останніх десятиліть, не перестають хвилювати вче-
них. У зв’язку з цим, активніше розвиваються методи 
прогнозування глобальних змін клімату та їх можли-
вих наслідків, серед яких на передній план виступа-
ють математичні методи моделювання атмосферних 
процесів [3]. 

Зміни у глобальній кліматичній системі можуть 
розглядатися на сьогодні як незаперечний факт, що 
доводиться метеорологічними даними за останні 150 
років. Є дуже ймовірним, що підвищення глобальних 

середніх температур, яке спостерігається з середини 
ХХ століття, здебільшого спричинило підвищенням 
концентрацій антропогенних парникових газів. Щоб 
визначити причини сучасних змін клімату,  а також 
оцінити майбутні зміни, було реалізовано безпреце-
дентний за своїми масштабами та кількістю учасників 
модельний проект – дослідники з 11 країн  виконали 
чисельні інтегрування з 23 складними фізико-
математичними моделями загальної циркуляції атмо-
сфери і океану. Під час експерименту розраховувався 
клімат ХХ століття при заданих, відповідних до спо-
стережень, концентраціях парникових газів, а також 
клімат для різних сценаріїв, які наведені у Спеціаль-
ній доповіді зі сценаріїв викидів (СДСВ). Все це доз-
волило просунутися в уточненні та підвищенні до-
стовірності оцінок майбутніх змін клімату, а також 
оцінити ймовірнісні розподіли характеристик клімату 
для кожного зі сценаріїв. 

Майбутні викиди газів з парниковим ефектом (ПГ: 
вуглекислий газ СО2, метан СН4, закис азоту N2О, 
гідрофторвуглеці HFCs, перфторвуглеці PFCs, сірча-
ний гексафторид SF4, хлористі фторвуглеводні 
HCFCs, хлористі фторвуглеці CFCs, двооксид сірки 
SO2, оксид вуглецю СО, оксиди азоту NOx та немета-
нові леткі органічні сполуки NMVOC) є продуктом 
дуже складних динамічних систем, що складаються з 
таких визначальних факторів, як демографічний роз-
виток, соціально-економічний розвиток та техно-
логічні зміни. Їх розвиток у майбутньому є дуже не-
визначеним. Сценарії являють собою альтернативні 
прогнози можливого розвитку подій у майбутньому, 
вони також є слушним засобом для аналізу того, яким 
чином визначальні фактори можуть впливати на по-
казники майбутніх викидів, а також оцінки 
пов’язаних з ними невизначеностей. Вони сприяють 
аналізу змін клімату, включаючи моделювання кліма-
ту та оцінку наслідків, адаптацію та пом’якшення 
наслідків. Дуже малоймовірною є можливість того, 
що траєкторія якогось єдиного викиду збіжиться з 
описаною у сценаріях. 

Необхідність своєчасних та адекватних рішень 
проблем, зв’язаних зі змінами клімату, ініціювали  
інтенсивний розвиток фундаментальних та приклад-
них досліджень, які підтверджують, що зміни у гло-
бальній кліматичній системі можуть  розглядатись  у 
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сьогоденні як незаперечний факт. спільнота Для ви-
значення причин змін клімату, які вже відбулися, та 
для оцінки майбутніх змін сучасна наукова спільнота  
переважно  використовує  чотири  основних описових 
сюжетних  лінії, для кожної з яких було розроблено  
різні сценарії з використанням різних концепцій мо-
делювання.   У кожній сценарній родині  були ро-
зроблені  два основних види сценаріїв, які не є неза-
лежними один від одного. Загалом чотири сюжетних 
лінії надають опис різноманітних варіантів майбут-
нього, які охоплюють значну частку  основних неви-
значеностей у чотирьох визначальних факторах а 
також охоплюють широкий діапазон  очікуваних 
характеристик [1 – 4, 6 – 13].    

Однією із переваг багатомодельного підходу є те, 
що всі сценарії охоплюють існуючий діапазон неви-
значеностей стосовно майбутніх викидів  парникових 
газів. Зі сценарних груп для характеристики май-
бутніх кліматичних змін найчастіше використову-
ються сценарні групи А1В, А2  [1]. 

 
3. ОПИС ОБ’ЄКТІВ І МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Для оцінки можливих змін клімату в Україні було 
використано 3 сценарії : «м’який» - GFDL-30 % - це 
сценарій з альтернативним кількісним визначенням 
збільшення викидів СО2 в атмосферу на 30%  [3] , 
«помірний» - А1В, який передбачає рівновагу між 
усіма джерелами  енергії,  та «жорсткий» - А2, який 
передбачає  невизначеності стосовно визначальних 
факторів і базується на використанні різних концеп-
цій моделювання, які використовують аналогічні 
припущення стосовно визначальних факторів [1,4, 6, 
7 - 10]. 

Одним із найпростіших методів відображення 
можливих змін у кліматичному режимі будь-якої 
метеорологічної величини є порівняння з минулими 
даними, зокрема, середніми багаторічними за базовий 
період. В даному дослідженні за базовий  береться 
період з 1986 по 2005 р. у відповідності з агрокліма-

тичним довідником України [ 1 ]. 
Коли розглядаються зміни клімату, то як критерії 

таких змін найчастіше використовуються тренди 
глобальних температур і опадів  [4]. 

Аналіз тенденції впливу зміни клімату на теплові 
ресурси України виконано шляхом порівняння розра-
хованих за кліматичними сценаріями GFDL-30 %, 
А1В, А2  показників  та багаторічних за три періоди: 
1986 – 2005 рр. (базовий період), 2011 – 2030 рр. – 
перший період, 2031 – 2050 рр. – другий період. 

Для характеристики  теплових ресурсів  були ро-
зраховані:   

- дати переходу температури повітря через 0, 5, 
10°С навесні та восени; 

- тривалість періоду з температурами повітря ви-
ще 0, 5, 10°С; 

- суми позитивних температур повітря за період з 
температурами - вище 0, вище   5°С ; вище 10°С;  

- середня температура повітря січня, липня;  
- амплітуда температур. 

4. ОПИС І АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ 
 

Розрахунки виконувались  по окремих природно – 
кліматичних зонах України: Полісся, Лісостеп, Півні-
чний Степ, Південний Степ (табл.1). 

Аналіз розрахунків показав, що за реалізації будь-
якого  сценарію змін клімату очікуватиметься зро-
стання теплових ресурсів на території України. Зро-
стання буде неоднозначним як за різними сценаріями, 
так і по  різних природно - кліматичних зонах. Більш 
швидкими темпами  зростання теплових ресурсів 
відбуватиметься в період з 2011 по 2030 р. В подаль-
ший період зростання теплових ресурсів продовжить-
ся, але швидкість наростання тепла зменшиться.  
Крім того, в різних  природно – кліматичних зонах 
України за різними сценаріями  збільшення теплових 
ресурсів буде різним. 

Найбільші відхилення всіх показників термічного 
режиму спостерігатимуться  в усіх природно – кліма-
тичних зонах України за умов реалізації сценарію 
GFDL-30 %.  Так, дати переходу температури повітря 
через 0, 5, 10°С за цим сценарієм наставатимуть в 
обидва розрахункові періоди   весною на  місяць 
раніше, восени на  2 місяці пізніше від середніх бага-
торічних. В Поліссі та в Лісостеповій зоні в другий 
розрахунковий період , тобто з 2031 по 2050 р., 
від’ємних температур впродовж року не спостеріга-
тиметься. В Степовій зоні впродовж всього року 
від’ємних температур не спостерігатиметься  в  обох 
розрахункових періодах. Тривалість періодів з темпе-
ратурами вище 0, 5 та 10°С в усіх природно – кліма-
тичних зонах за цим  сценарієм зросте   по відношен-
ню до середніх багаторічних на 50 – 60 днів і стано-
витиме відповідно 365,  260  та 220 днів. 

Зміна тривалості періодів з різними рівнями тем-
ператури  спричинить різне накопичення сум темпе-
ратур. Так , за сценарієм GFDL-30 % сума температур 
вище 0°С становитиме в Поліссі та Лісостеповій зоні  
4500 – 4770°С, в Північному Степу -  5100°С, в 
Південному Степу -  5700°С. В разі реалізації сце-
наріїв А1В та А2  теплові ресурси по всій території 
України теж зростатимуть, але темпи зростання бу-
дуть значно нижчими. Так, в Поліссі  та в Лісосте-
повій зоні вони зростуть в порівнянні з середніми 
багаторічними на 200°С в перший розрахунковий 
період і на 300°С в другий. 

В Північному Степу в  період до 2030 р.  сума 
температур вище 0°C буде близькою до середніх 
багаторічних значень, а в період з 2031 по 2050 р. 
зросте більше як на 600°С  за сценарієм А1В та на 
200°С за сценарієм А2. Особливо різко зросте 
термічний режим Південного  Степу, де суми темпе-
ратур  за обома сценаріями зростуть  в перший розра-
хунковий період майже  на 1000 °С, в другий – на 
1500 °С за сценарієм А1В і майже на 800°С за сце-
нарієм А2.  
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Таблиця 1 -  Порівняльна характеристика показників термічного режиму   в  Україні за період  з температурами повітря вище  0  та 5 С 
 

Дата переходу температури повітря через Тривалість періоду з 
температурою 

Суми активних 
температур, °С 

Весна Осінь 

Період 

0°С 5°С 5 °С 0°С 
  вище 
0°С 

вище 
5°С 

вище  
0 °С 

вище 
5°С 

Полісся 
1986-2005рр. 26.02 6.04 26.11 29.10 272 206 3077 2861 

Сценарій GFDL-30 % 
2011-2030рр. 25.02 4.03 3.11 3.02 343 254 4453 4170 
2031-2050рр. - 2.03 20.11 - 365 263 4611 4238 

Сценарій А1В 
2011-2030рр. 12.02 28.03 11.11 4.12 296 229 3356 3235 
2031-2050рр. 26.02 24.03 8.11 7.12 284 218 3555 3415 

Сценарій А2 
2011-2030рр. 21.02 23.03 4.12 1.11 282 218 3230 3057 
2031-2050рр. 23.01 20.03 10.11 4.12 310 236 3356 3172 

Лісостеп 
1986-2005рр. 3.03 31.03 27.10 21.11 265 212 3227 3136 

Сценарій GFDL-30 % 
2011-2030рр. 23.02 3.03 16.11 4.02 346 257 4655 4379 
2031-2050рр. - 1.02 25.11 - 365 270 4772 4456 

Сценарій А1В 
2011-2030рр. 6.03 8.04 19.11 6.12 284 225 3450 3351 
2031-2050рр. 6.03 28.03 6.11 8.12 286 243 3528 3393 

Сценарій А2 
2011-2030рр. 28.02 25.03 4.11 27.11 272 225 3223 3151 
2031-2050рр. 14.02 26.03 26.10 8.12 297 215 3227 3016 

Північний Степ 
1986-2005рр. 6.03 1.04 30.10 21.11 262 213 3409 3356 

Сценарій GFDL-30 % 
2011-2030рр. - 27.02 - 25.11     365 272 5116 4720 
2031-2050рр. - 10.02 - 8.12 365 242 4831 4476 

Сценарій А1В 
2011-2030рр. 27.02 23.03 13.11 1.12 278 235 3450 3354 
2031-2050рр. 17.02 18.03 18.11 1.01 317 245 4048 3895 

Сценарій А2 
2011-2030рр. 21.02 20.03 2.11 1.12 284 226 3541 3366 
2031-2050рр. 23.01 14.03 7.11 1.01 343 240 3642 3479 

Південний Степ 
1986-2005рр. 19.02 21.03 11.11 3.12 287 236 3819 3690 

Сценарій GFDL-30 % 
2011-2030рр. - 15.02 15.12 - 365 304 5788 5619 
2031-2050рр. - 10.02 13.12 - 365 308 5602 5304 

Сценарій А1В 
2011-2030рр. 8.02 20.02 6.12 11.12 307 258 4971 4812 
2031-2050рр. - 12.02 15.12 - 365 280 5344 5123 

Сценарій А2 
2011-2030рр. 14.02 20.03 2.11 9.12 300 223 4401 3366 
2031-2050рр. - 4.03 7.11 - 365 259 4693 3870 
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Таблиця 2 - Порівняльна характеристика показників термічного режиму  в  Україні за період  з температурами повітря вище  10  та 15С 
 

Дата переходу температури повітря 
через 

Тривалість періоду з 
температурою 

Суми активних 
температур, °С 

Весна Осінь 

Період 

10°С 15°С 10°С 15°С 
  вище 
10°С 

вище 
15°С 

вище  
10 °С 

вище 
15°С 

Полісся 
1986-2005рр. 22.04 21.05 1.10 6.09 162 107 2582 1902 

Сценарій GFDL-30 % 
2011-2030рр. 25.03 25.04 26.10 5.10 217 163 3766 3174 
2031-2050 рр. 22.03 24.04 23.10 8.10 215 167 3880 3190 

Сценарій А1В 
2011-2030рр. 18.04 18.05 13.10 17.09 181 119 2820 2389 
2031-2050рр. 13.04 22.05 20.10 20.09 190 121 3126 2250 

Сценарій А2 
2011-2030рр. 18.04 24.05 10.10 5.09 172 119 2715 2045 
2031-2050рр. 19.04 26.05 9.10 8.09 174 102 2715 1781 
                                                                   Лісостеп 
1986-2005рр.  19.04 7.05 3.10 9.09 168 115 2817 2113 

Сценарій GFDL-30 % 
2011-2030рр. 23.03 25.04 25.10 7.10 215 164 3936 3102 
2031-2050 рр. 21.03 23.04 27.10 9.10 220 170 4073 3432 
                                                              Сценарій А1В 
2011-2030рр. 28.04 25.05 20.10 28.09 175 126 2987 2389 
2031-2050рр. 14.04 21.05 18.10 20.09 7 11 3183 2317 

Сценарій А2 
2011-2030рр. 18.04 25.05 20.10 5.09 185 103 2843 1843 
2031-2050рр. 19.04 24.05 7.10 8.09 171 106 2701 1951 

Північний Степ 
1986-2005рр. 1.04 15.05 7.10 15.09 173 123 3010 2372 

Сценарій GFDL-30 % 
2011-2030рр. 17.03 24.04 11.11 24.10 226 174 4372 3714 
2031-2050 рр. 9.03 23.04 7.11 20.10 242 180 4476 3784 

Сценарій А1В 
2011-2030рр. 11.04 11.05 23.10 24.09 194 135 2987 2389 
2031-2050рр. 9.04 15.05 16.10 29.09 189 142 350 2695 

Сценарій А2 

2011-2030рр. 13.04 18.05 9.10 13.09 177 119 2976 2182 
2031-2050рр. 15.04 17.05 8.10 19.09 176 126 3036 2275 

Південний Степ 
1986-2005рр. 15.04 12.05 19.10 25.09 186 136 3322 2707 

Сценарій GFDL-30 % 
2011-2030рр. 9.03 24.04 28.10 13.09 233 183 4924 4113 
2031-2050 рр. 5.03 23.04 24.10 19.09 237 181 4930 4069 

Сценарій А1В 
2011-2030рр. 20.04 3.05 12.11 17.10 225 163 4340 3540 
2031-2050рр. 27.03 20.04 6.11 18.10 198 180 4449 3804 

Сценарій А2 
2011-2030рр. 8.04 13.05 26.10 6.10 200 145 3620 2905 
2031-2050рр. 6.04 11.05 18.10 30.09 195 142 3870 3117 
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Рис. 1 – Порівняльна характеристика сум температур за період з температурою вище 10 °С по природно – кліматичних зонах України. 
а) – період 2011 – 2030 рр., б) -  період 2031 - 2050 рр.1 – середні багаторічні  1986 – 2005 рр.; 2 – сценарій GFDL 30%; 3- сценарій А1В; 4 – 
сценарій А2. 
 

Для сільськогосподарського виробництва важливі 
термічні показники  після переходу температури по-
вітря через 5 та 10°С. В разі реалізації сценарію 
GFDL – 30% підвищення сум температур  вище 5°С 
відбуватиметься  інтенсивніше  в період до 2030 рр. В 
Поліссі і Лісостеповій зоні суми температур  вище 
5°С  зростуть на  1200 – 1300°С ,  в Північному Степу 
– на 1400 – 1500°С, в Південному Степу  - на 1900°С і 
становитимуть відповідно 4100, 4300, 4700 та 5600°С.  
В період з 2031 по 2050 р. темпи зростання сум тем-
ператур  стануть значно меншими  і становитимуть в 
Поліссі, Лісостепу і Північному Степу всього  на 
100°С більше, ніж в перший розрахунковий період. В 
зоні Південного Степу  в  другий розрахунковий 
період сума температур зменшиться в порівнянні з 
першим розрахунковим періодом на 300°С і буде 
становити  близько 5600°С. 

За умов реалізації сценаріїв А1В та А2 суми тем-
ператур вище 5 °С    підвищаться  в обидва розрахун-
кові періоди в порівнянні з середніми багаторічними 
даними  в Поліссі та Лісостеповій зоні на  400 -  
500°С. Слід відзначити, що особливо різкі зміни тем-
пературного режиму відзначатимуться в Південному 

Степу. В період до 2030 р. суми температур вище 
5 °С  тут зростуть  – на  1100°С за сценарієм А1В ,за 
сценарієм А2 – майже на 1500°С. В Північному Степу   
за обома сценаріями, а в Південному за сценарієм А2 
суми температур будуть близькими до середніх бага-
торічних значень. 

Динаміка сум температур вище 10°С буде 
відрізнятись як  в різні розрахункові  періоди, так і по 
різних  природно – кліматичних зонах (рис. 1). 

В період  з 2011 по 2030 р. значне підвищення сум 
температур  спостерігатиметься в разі реалізації сце-
нарію GFDL 30% в усіх природно – кліматичних 
зонах, окрім Лісостепу. В Поліссі  очікувані суми 
температур вище 10°С  зростуть до  3770°С, що  май-
же на 1200°С вище від середньої багаторічної суми 
базового періоду, в Північному Степу ці суми стано-
витимуть 4300°С, що вище від середніх багаторічних 
на  1300°С, в Південному Степу  сума підвищиться до 
4900°С, тобто перевищуватиме середню багаторічну 
на 1600°С. В Лісостеповій зоні  очікувані суми тем-
ператур будуть майже на рівні середніх багаторічних 
значень за  трьома сценарними розрахунками (табл.2, 
рис.1). 
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Значно нижчі суми температур вище 10°С будуть 
спостерігатись в обидва розрахункові періоди за умо-
ви реалізації сценаріїв А1В та А2. Так, розрахунки  за 
сценарієм А1В  показали, що  в Поліссі   вони будуть 
вищі ніж середні багаторічні на  300°С  в перший 
розрахунковий період та на 500°С в другий. За сце-
нарієм А2 впродовж періоду 2011 – 2030 р. сума тем-
ператур вище 10°С буде о майже однаковою із серед-
ньою сумою  базового періоду і становитиме  3150°С.  
В  період з 2031 по 2050 р. ця сума незначно знизить-
ся відносно середньої багаторічної.  В Північному 
Степу за сценаріями А1В та А2  суми температур 
вище 10°С в обидва розрахункові періоди будуть  
майже однаковими  із середніми багаторічними су-
мами температур. 

В Південному Степу за сценарієм А1В в перший і 
другий періоди  суми температур вище 10°С  стано-
витимуть 4300 – 4400°С, що більш як на  1000°С пе-
ревищує суми базового періоду.  За сценарієм А2 
збільшення сум температур буде повільнішим   і ста-
новитиме в період до 2030 р.  майже  на 300°С більше 
від середньої багаторічної, а в період з 2031 по 
2050 р.  – на 500°С більше  від середньої багаторічної. 

Як видно із табл.2 та рис.1  найбільші відмінності 
в сумах температур під впливом змін клімату відзна-
чатимуться в період з температурами вище 10°С  за 
розрахунками  по всіх сценаріях в   зоні Південного 
Степу. 

Розподіл сум температур  за період з температу-
рами повітря  вище 10°С  за сценарієм  А1В представ-
лено на рис.2. В полі рисунка наведені відмінності 
сум температур за сценарієм від  середніх бага-
торічних сум базового періоду. 

Аналіз середніх температур  січня і липня   та ам-
плітуди температур показав, що більш суттєві зміни 
спостерігатимуться в  значеннях середніх температур 
січня. За  розрахунками по різних сценаріях  зміни в  

сценарію GFDL 30% будуть відзначатися  значними 
підвищеннями  середньої температури в січні до пози 
тивних значень в усіх природно – кліматичних зонах. 

У Поліссі та Лісостеповій зоні  в обидва розрахун-
кові періоди очікуватимуться  середні температури 
січня 2,6 – 3,7°С, що більше як на 6°С вище від сере-
дньої багаторічної температури. В Північному та 
Південному Степу  ці показники будуть відповідно  
5,2 та 7,0°С, що на  9°С вище за середню температуру 
січня базового періоду. Такі ж зміни середньої  тем-
ператури січня спостерігатимуться  в Північному 
Степу і за сценарієм А1В. 

Розрахунки за сценаріями А1В та А2  показують, 
що по природно – кліматичних зонах України  ди-
наміка зміни температури січня   буде мати  проти-
лежне значення. Особливо це помітно  для Лісостепо-
вої зони, де в період  до 2030 р. за сценарієм А1В 
середня температура січня очікуватиметься нижчою 
від середньої багаторічної на 2°С, в період  з 2031 по 
2050 р. - близькою до середньої багаторічної. За сце-
нарієм А2 динаміка  зміни температури в січні подіб-
на, але значення її будуть інші. В період до 2030 р. 
вона буде нижче від середньої багаторічної і станови-
тиме –4,2°С. В період з 2031 по 2050 р. буде спо-
стерігатись підвищення середньої температури січні в 
порівнянні з середньою базовою температурою в 
Лісостеповій зоні  майже на 4°С, в Північному Степу 
– на 3°С, в Південному Степу  - на 4 – 5°С  (табл.2).  

Середня багаторічна температура в липні по тери-
торії України коливалась від 19,4°С в Поліссі до  
23,7°С в Південному Степу. Розрахунки за сце-
наріями GFDL 30%   та А1В      показали, що темпера-
тури в липні в період до 2030 р.  будуть близькими до 
середніх багаторічних значень тільки в Поліссі та в 
Лісостеповій зоні. В Північному і Південному Степу  
вони зростуть відповідно на  0,9 та 0,4°С. 
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Рис. 2 . – Розподіл по території України сум температур вище 10 °С, розрахованих за сценарієм А1В на період   до 2050 р. 
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За сценарієм А2 в перший розрахунковий період 

середні температури в липні  будь нижчими ніж се-
редні багаторічні  і коливатимуться від 18,2°С в 
Поліссі до 22,5°С в Південному Степу. В період з 
2031 по 2050 р. за цим сценарієм  середні температу-
ри повітря в липні теж будуть  нижчими, ніж середні 
багаторічні  і відхилення будуть становити  0,8°С в 
Поліссі,  1,5°С -  в Лісостеповій зоні, 2°С  - в Північ-
ному Степу. В Південному Степу середня температу-
ра липня буде близькою до середньої  температури 
базового періоду. 

Відповідно зі змінами  середніх температур січня і 
липня  зміниться і амплітуда температур по  природ-
но – кліматичних зонах. В усіх зонах, окрім Лісосте-
пу, у зв’язку зі значним підвищенням середньої тем-
ператури січня   і незначним підвищенням середньої 
температури повітря в липні амплітуда температур 
зменшиться в порівнянні з середньою багаторічною 
за  усіма сценаріями. Тільки за сценарієм А1В в пер-
ший розрахунковий період вона підвищиться до 
25,9°С в Лісостеповій зоні, що на 2°С вище від се-
редньої багаторічної. 

 
5.  ВИСНОВКИ 

  

Порівняння розрахунків теплових ресурсів  при-
родно – кліматичних зон України, розрахованих за 
різними сценаріями, дозволяє зробити висновок, що 
за умов реалізації будь – якого із використаних сце-
наріїв теплові ресурси зростуть. Це може призвести 
до переміщення північних кордонів природно – 
кліматичних зон України, що дозволить переглянути  
розподіл посівних площ теплолюбних культур. 
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ТЕПЛОВЫЕ  РЕСУРСЫ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 
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Рассматриваются в сравнении показатели термического режима за период 1986 – 2005 гг. и ожи-
даемые их изменения, рассчитанные по трем сценариям  изменения климата GFDL-30 %, ,- А1В,- А2 
на период 2011 – 2050 гг. по территории Украины. Отмечается ожидаемые более  ранние  даты пере-
хода температуры воздуха  через различные пределы весной и более позднее их наступление осенью, 
общее повышение средней температуры, сумм температур и изменение амплитуды температур.  

Ключевые слова: изменение климата, потепление, температура воздуха, суммы температур. 

 

 
THERMAL RESOURCES OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF CLIMATE CHANGE 
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15, Lvivska St., 65016 Odessa, Ukraine 

 

Climatic changes that take place during the last decades entailed a global rise in temperature of climate. 
In connection with it more active the methods of prognostication of global changes develop and them possi-
ble consequences, a modern scientific association is for the estimation of future changes mainly uses four 
threads of story, for each of witch different scenarios were developed witch the use different conceptions of 
design. In the offered article this article offers comparative analysis of the thermal regime figures from 1986 
to 2005, and outlines expectations for their change, calculated for the territory of Ukraine, 2011-2050, in ac-
cordance with three scenarios of climate change: GFDL-30%, A1B, and A2. Among these expectations are 
earlier dates for air temperatures transitioning between ranges in the spring, as well as later dates in the fall, 
general increase in mean air temperatures, growth in temperature sums, and changes in temperature ampli-
tudes. 

Keywords: climate change, global warming, air temperatures, temperature sum. 
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