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У статті розглядається сучасний стан кліматології в Україні, проблеми та перспективи її 
розвитку. Зазначено основні наукові напрямки розвитку кліматичного обслуговування в 
країні відповідно до Глобальної рамкової основи для кліматичного обслуговування. Для 
кожного елементу кліматичного обслуговування – платформи взаємодії з користувачами, 
інформаційної системи кліматичного обслуговування, спостереження і моніторингу, розви-
тку потенціалу – виділено головні завдання для України, зазначено проблеми та запропоно-
вано перспективні напрямки розвитку. 
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1. ВСТУП 
 

Кліматологія в Україні у своєму розвитку не-
одноразово проходила періоди підйому та спаду 
і, намагаючись давати відповіді на поставленні 
запитання, відкривала нові напрямки своєї дія-
льності. Якщо на початку свого становлення 
кліматологія була лише наукою про клімат, його 
формування, географічне районування і зміну в 
часі, то протягом останніх десятиріч вона пере-
творилась у динамічну галузь науки з широким 
набором функцій та спектром застосувань. Зрос-
тає потреба в розумінні процесів формування 
клімату, кліматичної системи та взаємозв’язку її 
складових, удосконаленні кліматичних прогнозів 
та використання кліматичної інформації для 
більш ефективного задоволення потреб суспіль-
ства. Значним поштовхом для цього стали зміни 
клімату, що носять безпрецедентний характер і 
вимагають прийняття відповідних заходів. 

Ця стаття має на меті огляд сучасного стану 
кліматології в Україні та визначення головних 
елементів кліматичного обслуговування – галузі, 
яка спрямована, зокрема, на наукове забезпечен-
ня економіки рішеннями для подолання наслід-
ків змін клімату. 

 
2. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО ЗМІН 

КЛІМАТУ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ 
ЕТАПІ – РОЛЬ КЛІМАТОЛОГІЇ 
 

На всесвітньому економічному форумі в Да-
восі у січні 2017 року експерти визначили 30 
глобальних ризиків, що впливають на стабільний 
розвиток людства, а також 13 тенденцій, які мо-
жуть посилити їх або змінити співвідношення 
між ними [1]. 

До трійки найбільш впливових ризиків, що 
визначали глобальний розвиток з 2013 по 

2017 рр., потрапили екстремальні погодні явища 
та масштабні стихійні лиха. Вони ж увійшли до 
п’ятірки найбільш ймовірних ризиків за цей пе-
ріод. Зміни клімату були також серед трьох тен-
денцій, що визначають глобальний розвиток і 
можуть посилити глобальні ризики. Вони ство-
рюють серйозні загрози та виклики для сталого 
розвитку суспільства, спричинені підвищенням 
ризиків для здоров’я та життєдіяльності людини, 
природних екосистем, секторів економіки і по-
требують детального дослідження та розробки 
заходів з адаптації. 

У Рамковій Конвенції ООН зі зміни клімату, 
прийнятій у Парижі в 2015 р., зазначено, що 
глобальною метою адаптації є укріплення адап-
таційних можливостей, підвищення опірності і 
зменшення вразливості до зміни клімату з метою 
сприяння стійкого розвитку суспільства. Важли-
вим завданням адаптації є попередження та мі-
німізація втрат і збитків, пов’язаних з негатив-
ними змінами кліматичної системи. 

Ратифікація Україною Паризької угоди та по-
дальша імплементація її положень потребує нау-
ково обґрунтованої інформації щодо фактичних і 
очікуваних змін клімату та їх наслідків, визна-
чення ризиків та вразливості до зміни клімату на 
рівні регіонів, областей, територіальних громад, 
секторів економіки. Прийняття управлінських 
рішень щодо забезпечення запобігання зміні 
клімату та адаптації до неї потребує обізнаності 
громадянського суспільства та органів держав-
ної влади з усіма аспектами проблеми зміни клі-
мату. Для цього необхідно мати комплексну 
характеристику стану, фактичних та очікуваних 
змін клімату в регіонах України. 

Хоча підписання Україною Паризької угоди є 
визначним кроком для розвитку сучасної кліма-
тології, державна політика України у сфері зміни 
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клімату має фрагментарний характер і до тепе-
рішнього часу розглядається виключно як скла-
дова екологічної політики. Відсутність систем-
ного підходу до проблеми зміни клімату в ціло-
му унеможливлює прийняття управлінських 
рішень щодо дій із запобігання зміні клімату та 
адаптації до неї в масштабах всієї економіки 
держави. У той же час, нові завдання, які обумо-
влені доцільністю ратифікації Україною Паризь-
кої угоди та подальшої імплементації її поло-
жень, потребують формування цілісної і послі-
довної державної політики у сфері зміни кліма-
ту. 

Основні причини виникнення проблеми щодо 
невідкладного вдосконалення зазначеної держа-
вної політики, яка потребує розв’язання, є таки-
ми [2]: 

– недостатня законодавча та нормативно-пра-
вова урегульованість її основних засад; 

– низька інституційна спроможність та слабка 
координація органів державної влади щодо пла-
нування і реалізації дій у зазначеній сфері; 

– неузгодженість політики у сфері зміни клі-
мату з законодавчими та нормативно-правовими 
актами в інших соціально-економічних сферах; 

– недостатність фінансових ресурсів; 
– відсутність системного підходу до створен-

ня наукового підґрунтя діяльності у сфері зміни 
клімату; 

– недостатня обізнаність громадянського сус-
пільства та органів державної влади з усіх аспек-
тів проблеми зміни клімату та низьковуглецево-
го розвитку держави. 

Політично, економічно і науково обґрунтова-
ні рішення з питань зміни клімату мають при-
йматися для всіх секторів економіки. 

Тому предметом сучасної кліматології є ви-
вчення процесів формування клімату, кліматич-
ної системи та взаємозв’язку між її складовими, 
діагноз сучасної мінливості та змін клімату, ви-
вчення кліматично обумовлених ресурсів та їх 
впливу на життєдіяльність населення, прогноз 
стану клімату в майбутньому. При цьому теоре-
тична кліматологія спрямована на вивчення фі-
зики формування глобального клімату і механіз-
мів його змін, а прикладна вивчає вплив клімату 
та його змін на стан навколишнього середовища, 
екологію, економіку. 

Виходячи з цього, у сучасні кліматології го-
ловними напрямками пов’язаних зі зміною клі-
мату досліджень є: 

– дослідження клімату Землі в минулому і у 
теперішній час, включаючи його природну мін-
ливість, причини коливань і змін, передбачува-
ність кліматичної системи, екстремальні кліма-

тичні явища, питання як і наскільки змінився 
клімат і чи являються ці зміни значимими; 

– уточнення кількісних оцінок факторів, що 
визначають зміни клімату; 

– зменшення невизначеностей оцінок змін 
клімату у майбутньому, розвиток національних 
кліматичних моделей і більш широке їх викори-
стання в фундаментальних і прикладних дослі-
дженнях. При цьому розробка саме національ-
них кліматичних моделей належить до найви-
щих пріоритетів кліматології, оскільки без влас-
них моделей і відповідної інфраструктури, яка 
забезпечує їх належний розвиток, держава не 
може мати незалежну, науково обґрунтовану 
позицію при виробленні тих чи інших політич-
них і економічних рішень; 

– дослідження чутливості та здатності до ада-
птації екосистем і економічного сектора до змін 
клімату; визначення та оцінка можливостей ада-
птації; 

– вивчення можливостей управління ризика-
ми, наукове забезпечення управління діями що-
до адаптації та планування, пов'язаних з впливом 
зміни клімату на економіку, забезпечення осіб, 
які приймають рішення, аналітичними матеріа-
лами та оцінками наслідків прийняття тих чи 
інших заходів з адаптації. 

Останній напрямок кліматологічних дослі-
джень утворився тільки протягом останніх декі-
лькох років. У суспільства виникає потреба кра-
ще управляти ризиками і можливостями, що 
мають місце в результаті мінливості і зміни клі-
мату; особливо це стосується тих, хто є най-
більш вразливий до небезпечних кліматичних 
явищ. Вирішення цієї проблеми стало головною 
метою Глобальної рамкової основи для клімати-
чного обслуговування, прийнятої Всесвітньою 
Метеорологічною організацією у жовтні 2012 та 
Плану її реалізації у 2014 році [3, 4]. 

 
3. КЛІМАТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

Головним завданням кліматичного обслуго-
вування і, відповідно, прикладної кліматології у 
теперішній час є наукове та інформаційно-
аналітичне забезпечення адаптації економіки і 
населення країни до поточного і очікуваного 
стану кліматичної системи [3]. 

Реалізовуватиметься Рамкова основа за допо-
могою підготовки і включення науково обґрун-
тованої кліматичної інформації та прогнозів у 
планування, політику і практику. 

Розвиток кліматичного обслуговування, від-
повідно до прийнятої Рамкової основи та Плану 
його реалізації, повинен сприяти зменшенню 
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вразливості суспільства до небезпечних явищ 
погоди шляхом більш ефективного надання клі-
матичної інформації, активізації її використання 
в процесі прийняття рішень, посиленні взаємодії 
постачальників і користувачів кліматичного об-
слуговування, отриманні максимальної користі 
від використання існуючої інфраструктури клі-
матичного обслуговування. Для цього Глобальна 
Рамкова основа передбачає забезпечити пере-
творення кліматичної інформації в кліматичну 
продукцію. 

Для ефективного кліматичного обслугову-
вання, відповідно до Рамкової основи [3], необ-
хідно п’ять основних елементів (рис. 1): платфо-
рма взаємодії з користувачами, інформаційна 
система кліматичного обслуговування, спосте-
реження і моніторинг, розвиток потенціалу. Вза-
ємодія з користувачами є ключовим фактором 
кліматичного обслуговування для усіх елемен-
тів. 

Відповідно до Рамкової основи необхідно, 
насамперед, займатися розробкою і забезпечен-
ням кліматичного обслуговування у тих облас-
тях, де вирішуються проблеми першорядного 
значення для умов життя людей і які надають 
найшвидші можливості для підвищення рівня 
безпеки та поліпшення добробуту людини. До 

цих пріоритетних галузей належать сільське 
господарство та продовольча безпека, зменшен-
ня небезпеки стихійних явищ, охорона здоров'я і 
водні ресурси. В Україні до цього списку варто 
було б долучити й енергетику та в перспективі 
транспорт і будівництво. 

Розглянемо докладніше складові кліматично-
го обслуговування. Платформа взаємодії з ко-
ристувачами (рис. 1) – це механізм, що забезпе-
чує взаємодію між користувачами, науковцями і 
постачальниками кліматичної інформації на всіх 
рівнях [3]. Він сприяє ефективному процесові 
ухвалення рішень з урахуванням кліматичної 
інформації. 

На даний час в Україні такий механізм відсу-
тній. Частково взаємодія між користувачами, 
постачальниками кліматичної інформації та нау-
ковцями здійснюється шляхом виконання науко-
во-дослідних робіт, у Робочих групах певної 
направленості (наприклад, Робоча група зі зни-
ження ризику паводків та адаптації до зміни 
клімату в басейні Дністра), міжвідомчих цільо-
вих групах (Міжвідомча комісію із забезпечення 
виконання Рамкової конвенції ООН про зміну 
клімату та ін.) на семінарах, круглих столах, 
конференціях і потребує суттєвого удосконален-
ня та координації. Для подальшого розвитку 

 

 
 

Рис. 1 – Основні елементи Глобальної Рамкової основи для кліматичного обслуговування [3]. 
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кліматичного обслуговування потрібно розроби-
ти механізм взаємозв’язку з користувачами, у 
якому необхідно передбачити набагато вищий 
рівень їх участі в усіх аспектах проведення гід-
рометеорологічних спостережень, надання та 
використання кліматичної інформації. 

Другим елементом кліматичного обслугову-
вання є інформаційна система кліматичного 
обслуговування (рис. 1) – механізм, за допомо-
гою якого інформація про клімат регулярно зби-
рається, зберігається і обробляється для підгото-
вки кліматичної продукції [3]. Цей механізм 
передбачає Розвиток технології збору, обробки 
та поширення інформації, Розвиток інформацій-
но-аналітичних технологій та геоінформаційних 
систем. 

Існуюча в Україні система збору та обробки 
гідрометеорологічної інформації має ряд недолі-
ків: 

– оснащення мережі найбільш масових спо-
стережень застарілими вимірювальними прила-
дами, які не мають пристроїв автоматичного 
занесення результатів вимірювань параметрів 
стану природного середовища на технічні носії і 
введення в канали телеграфної або супутниково-
го зв'язку; 

– ручна зйомка великих обсягів даних вимі-
рювань і спостережень до книжок з подальшим 
ручним введенням їх в канали теле- і радіозв'яз-
ку, пересилання книжок і таблиць до Централь-
ної геофізичної обсерваторії різко уповільнює 
процес збору даних і є джерелом значної кілько-
сті помилок; 

– використання різного програмного забезпе-
чення підсистем обробки режимної інформації у 
різних гідрометеорологічних установах, які не 
об'єднані в єдиний технологічний комплекс. Це 
призводить до дублювання типових операцій, 
отримання різних результатів обчислень та не-
раціонального використання людських і матері-
альних ресурсів; 

– недостатнє оснащення сучасною обчислю-
вальною технікою та недостатність ліцензійного 
програмного забезпечення; 

– застарілі прилади, велика частка рутинного 
ручної праці, слабкий зворотний зв'язок, недолік 
та/або обмежені можливості обчислювальної 
техніки не дозволяють кардинально вирішити 
основні проблеми ні власне обробки режимної 
інформації, ні забезпечення користувачів одер-
жуваної в процесі її здійснення регламентної 
інформаційною продукцією на всіх рівнях сис-
теми. 

Ці недоліки роблять робочі місця в установах 

гідрометслужби України непривабливими не 
тільки для висококваліфікованих фахівців, а й 
для випускників шкіл і коледжів. 

Розвиток технологій збору, обробки та поши-
рення інформації передбачає впровадження ав-
томатичної системи збору оперативної інформа-
ції з мережі спостережень, контролю її якості, 
підготовку відповідної продукції та доведення її 
до користувачів. 

Сучасні проблеми інформаційних технологій 
в гідрометеорології полягають не в нестачі інфо-
рмації, а в умінні швидко її обробляти, аналізу-
вати і оперативно доставити особам, які при-
ймають рішення. Такі завдання виконують інфо-
рмаційно-аналітичні системи. Основне їх при-
значення – забезпечення ефективної консоліда-
ції, високої агрегації даних і цілеспрямованого 
використання для підтримки науково-обґрунто-
ваних рішень. 

На основі інформаційно-аналітичної системи 
та інтегрованої бази даних поточної, прогнозної, 
кліматичної та соціально-економічної інформації 
з використанням картографічної інформації мо-
жна готувати оперативні доповіді про стан сере-
довища і її вплив на економіку країни, про вияв-
лені небезпеки, загрози, негативні процеси, тен-
денції та проблемних ситуаціях в змінах клімату. 
Проте в Україні такі системи лише почали ство-
рюватись (наприклад у гідрології для прогнозу 
паводків) і потребують розробки для усіх пріо-
ритетних галузей кліматичного обслуговування. 

Розвиток геоінформаційних систем (ГІС) та-
кож є важливим напрямком кліматології та  клі-
матичного обслуговування, оскільки дозволяє 
отримувати необхідну інформацію з точною 
прив'язкою до місцевості, що є особливо важли-
вим завданням при виявленні регіональних осо-
бливостей клімату [3]. Проте при використанні 
ГІС виникає низка проблем, які потребують ви-
рішення: 

– наявність правильних, з достатньою точніс-
тю координат пунктів спостережень; 

– якість вихідних даних; 
– проблеми репрезентативності даних (особ-

ливо гостро ця проблема для вітру, природної 
пожежної небезпеки); 

– вибір методів отримання режимно-кліма-
тичних характеристик; 

– вибір чисельних методів просторової інтер-
поляції; 

– відповідність електронних картооснов для 
побудови тематичних карт існуючим стандар-
там; 

– визначення механізму вибору «правильних» 
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карт по точності побудови полів і ін. 
Спостереження і моніторинг (рис. 1) нале-

жить до основних елементів кліматичного об-
слуговування і передбачає забезпечення збору 
даних гідрометеорологічних спостережень, не-
обхідних для задоволення потреб кінцевих кори-
стувачів, управління ними та їх поширення [3]. 

В Україні необхідна модернізації діючої сис-
теми спостережень, розширення окремих видів 
спостережень, відновлення і розширення пунктів 
гідрологічних і метеорологічних спостережень у 
паводко-небезпечних районах, розширення ме-
режі метеорологічних радіолокаційних, озоно-
метричних спостережень, базової мережі спо-
стережень за забрудненням навколишнього при-
родного середовища, відновлення морських рей-
дових, суднових експедиційних спостережень у 
відкритому морі. Оснащення сучасними автома-
тизованими та дистанційними засобами спосте-
режень, приладами, аналітичними обладнанням, 
сучасними засобами зв'язку, забезпечення схо-
ронності та збереження репрезентативності пун-
ктів гідрометеорологічних спостережень також є 
надзвичайно актуальним завданням для України, 
без якого неможливе кліматичне обслуговування 
на сучасному рівні. 

Четвертим елементом кліматичного обслуго-
вування є дослідження, моделювання та про-
гнозування (рис. 1), які сприяють постійному 
підвищенню наукової цінності та ефективного 
використання кліматичної інформації [3]. 

Найбільш актуальними у цьому напрямку є 
дослідження кліматичних ресурсів України, 
впливу клімату на економічну, екологічну та 
соціальну сферу людської діяльності та впливу 
людини на локальний, регіональний, глобальний 
клімат. 

Прикладна кліматологія і кліматичне обслу-
говування неможливі без вивчення вразливості 
реципієнтів до впливів мінливості та зміни клі-
мату в різних областях економічної і соціальної 
сфер і насамперед у тих галузях, що визнані най-
більш пріоритетними Рамковою основою. 

Розробка методології оцінки і прогнозу ризи-
ків, які виникають під впливом метеорологічних 
небезпечних явищ і кліматологічних аномалій, 
також є актуальними напрямками сучасної клі-
матології. 

Зменшення та запобігання збиткам від небез-
печних і стихійних явищ погоди потребує удо-
сконалення та адаптації існуючих моделей і ме-
тодів оцінювання та прогнозування стану атмо-
сфери, атмосферних процесів екстремальних 
погодних умов та небезпечних явищ погоди. 

В Україні також необхідна кардинальна пере-

робка системи критеріїв небезпечності явищ 
погоди для запровадження їх в нормативні до-
кументи та уточнення переліку небезпечних і 
стихійних явищ погоди. При їх розробці необ-
хідно керуватись принципом “Кого ми попере-
джаємо”, що приводить до розвитку спеціалізо-
ваного обслуговування. 

Пріоритетними завданнями сьогодні у сфері 
розвитку технологій прогнозу погоди і клімату є: 

– підвищення деталізації і розвиток фізичного 
наповнення моделей; 

– розвиток технологій ансамблевого прогно-
зу; 

– розробка системи засвоєння даних, здатної 
ефективно засвоювати різнорідні дані спостере-
жень; 

– розробка методів прогнозування в імовірні-
сній формі; 

– розвиток нових видів спеціалізованих про-
гнозів для забезпечення ними різних галузей 
економіки. 

Прикладом кліматичного обслуговування в 
Україні, що ґрунтується на кліматичних прогно-
зах, є розробка Стратегічних напрямків адаптації 
басейну ріки Дністер до змін клімату та Плану 
їхнього впровадження, розробка Плану управ-
ління басейном Дністра на національному і 
транскордонному рівні, що враховує вплив зміни 
клімату, Стратегії адаптації до зміни клімату 
Рахівського району Закарпаття, Кліматичної 
стратегії Києва, оцінка вразливості екосистем 
заповідних територій Полісся до зміни клімату 
та ін. [5-9]. Розроблені та частково впроваджені 
місцеві плани адаптації до змін клімату водно-
болотних та лісових екосистем отримали високе 
визнання світової екологічної спільноти. 

Велика робота була зроблена науковцями 
Одеського державного екологічного університе-
ту, результатом якої були дві монографії [10-11], 
присвячені дослідженню майбутніх змін клімату 
і пов’язаних з ними погодних умов на різні галу-
зі економіки України: енергетичний сектор, сіль-
ське господарство, водні та біокліматичні ресур-
си. Іншим вдалим прикладом є виконання проек-
ту LAGOONS [12], в результаті чого було запро-
поновано найбільш ефективний план управління 
у найближчому майбутньому водними ресурса-
ми Тилігульського лиману, гідроекологічні умо-
ви якого надзвичайно погіршилися в останні 
десятиріччя. 

Проте при обслуговуванні споживачів спеціа-
лізованою інформацією про майбутній клімат 
виникають проблеми, які необхідно враховувати 
при розробці стратегій по адаптації до зміни 
клімату як секторальних, так і територіальних: 
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– недостатньо надійні значення деяких кліма-
тичних характеристик (наприклад, максимальна 
швидкість вітру, інтенсивність опадів), завдяки 
тому що Україна використовує регіональні клі-
матичні моделі, розроблені для інших регіонів, у 
яких її територія знаходиться на межі прогнозу-
вання, де мають місце найбільші похибки; 

– не завжди вдається встановити надійний 
зв'язок між кліматичними величинами, отрима-
ними при моделюванні, і необхідними приклад-
ними характеристиками; 

– при вирішенні прикладних задач необхідно 
використовувати імовірнісні характеристики 
кліматичних показників, що відображають очі-
кувані кліматичні зміни, але споживачі до цього 
не готові; 

– у нормативні документи не включені показ-
ники, що відображають очікувані кліматичні 
зміни і це при тому, що мова йде про розвиток 
стратегічно важливих галузей. 

Дуже важливим фактором для розвитку клі-
матичного обслуговування є вартість кліматич-
ної продукції та послуг. Для того, щоб їх визна-
чити, необхідно розвивати і впроваджувати ме-
тоди оцінки економічного ефекту від кліматич-
ного обслуговування. У цьому напрямку необ-
хідно: 

– розробити методики оцінки ефективності 
використання кліматичної інформації по секто-
рах економіки; 

– оцінити вплив кліматичного обслуговуван-
ня на цільові показники та індикатори діяльності 
погодо- та кліматозалежних галузей економіки. 

Ця робота неможлива без наявності держав-
ної статистичної звітності щодо збитків від 
впливу небезпечних і стихійних гідрометеороло-
гічних явищ. 

Нарешті, п’ятим елементом кліматичного об-
слуговування Рамкової основи (рис. 1) є розви-
ток потенціалу, який передбачає забезпечення 
умов для стабільного кліматичного обслугову-
вання, управління кліматичними ризиками: ме-
неджмент, освіта та підготовка кадрів, створення 
партнерства, наукова комунікація, мобілізація 
ресурсів та інфраструктура та ін. [3]. В Україні є 
базові можливості та інфраструктура у цих обла-
стях, проте вони вимагають координації і більш 
чіткої орієнтації на потреби користувачів. 

Сучасна кліматологія – високотехнологічна 
галузь, що потребує відповідного матеріально-
технічного та кадрового забезпечення. Проте 
їхній стан в Україні незадовільний і не дозволяє 
вирішити проблему підвищення ефективності 
кліматичного обслуговування. 

Розвиток партнерства і комунікації передба-

чає, насамперед, забезпечення виконання міжна-
родних зобов'язань та міжнародного співробіт-
ництва. Українська кліматична наука має пози-
ціонувати себе в міжнародних програмах кліма-
тичних досліджень з урахуванням національних 
інтересів України, використовуючи всі можливі 
переваги міжнародного співробітництва, у тому 
числі можливості фінансування власних або 
спільних досліджень із міжнародних джерел. 

Недостатня обізнаність громадянського сус-
пільства та органів державної влади з усіма ас-
пектами зміни клімату також створює проблеми 
при взаємодії з користувачами і потребує фахо-
вої інформаційно пропагандистської діяльності. 

Популяризація знань в області гідрометеоро-
логії, кліматології та зміни клімату передбачає 
підвищення обізнаності у цій галузі різних 
верств населення, від школярів до людей, що 
приймають рішення. Для цього необхідно вико-
ристовувати не лише традиційні форми роботи 
такі як семінари, круглі столи, конференції, а й 
нові форми, використовуючи нові можливості, 
та враховувати категорії населення. Так, УкрГМІ 
ДСНС та НАН України  разом з фондом «Від-
крита політика» та Французьким інститутом і за 
підтримки Посольства Франції в Україні до 
СОР21 провели інформаційну кампанію, яка 
являла собою цикл регулярних щотижневих 
прес-конференцій у Національній агенції «Укр-
інформ». Проведений співробітниками УкрГМІ 
науковий еко-уікенд для всієї родини «Глобальні 
зміни клімату та їх регіональні прояви в Украї-
ні» дозволив його учасникам більше дізнатись 
про метеорологію і гідрологію, клімат і погоду, 
тенденції та проблеми в галузі, поспілкуватись з 
провідними фахівцями у цих областях, а на нау-
ковому пікніку всі бажаючі могли познайоми-
тись із «Майстернею прогнозу погоди і кліма-
ту». Співробітники Одеського державного еко-
логічного університету під час виконання двох 
міжнародних наукових проектів OrientGate 
(http://www.orientgateproject.org/) та Black Sea 
HotSpots (http://bs-hotspots.eu/) брали участь у 
проведенні серії семінарів із нарощування поте-
нціалу, щодо зниження ризику надзвичайних 
ситуацій та кліматичної адаптації та створенні 
веб-платформи даних із комплектом веб-
інструментів, які забезпечують доступ до даних 
кліматичних спостережень і моделювань будь-
яких зацікавлених осіб та осіб, що визначають 
політику. 

Важливим напрямком популяризації знань в 
області гідрометеорології може бути активна 
робота в соціальних мережах, проте її необхідно 
проводити не фрагментарно, а систематично і 
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для цього передбачати відповідні матеріальні і 
людські ресурси. Ефективна популяризація 
знань в області гідрометеорології, кліматології 
та зміни клімату потребує фахової науково-
популярної літератури про складові кліматичної 
системи їх зміни та наслідки, яка стосується 
проблем в Україні. 

 
4. ВИСНОВКИ 

 

Таким чином, аналіз стану кліматології як на-
уки в Україні протягом останніх років свідчить 
про невідповідність між зростаючими вимогами 
суспільства до обсягів та якості продукції, що 
надає гідрометеорологічна служба України, та її 
реальними можливостями задовольнити ці вимо-
ги у зв’язку з прогресуючим відставанням нау-
ково-технічної бази від вимог сьогодення, що 
потребує екстраординарних заходів підтримки її 
наукового потенціалу. 

Успішний розвиток кліматології, ефективного 
кліматичного обслуговування в Україні та імп-
лементація положень Паризької угоди потребу-
ють формування цілісної і послідовної держав-
ної політики у сфері зміни клімату, якій сприя-
тиме прийнята Кабінетом Міністрів України у 
грудні 2016 р. Концепція реалізації державної 
політики у сфері зміни клімату на період до 
2030 р. Наступним кроком має стати затвер-
дження Кліматичної доктрини України та розро-
бка Кліматичної програми, що містила б скоор-
динований план наукових досліджень, прогнозу-
вання загроз національній безпеці, ефективні 
рекомендації щодо адаптації галузей економіки 
та суспільства до мінливості та зміни клімату. 
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В статье анализируется современное состояние климатологии в Украине, проблемы и 
перспективы ее развития. Представлены основные научные направления развития климати-
ческого обслуживания в Украине в соответствии с Глобальной рамочной основой для кли-
матического обслуживания. Для каждого элемента климатического обслуживания: плат-
формы взаимодействия с пользователями, информационной системы климатического об-
служивания, наблюдения и мониторинга, развития потенциала выделены главные задачи 
для Украины, указаны проблемы и предложены перспективные направления развития. 
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