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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Зміна клімату є досить серйозною і глобальною 
екологічною проблемою. Відповідно до П’ятого оціночного звіту Міжурядової групи 
експертів з питань змін клімату (IPCC), потепління кліматичної системи є 
незаперечним фактом, і починаючи з 1950-х років зміни, що спостерігаються у 
навколишньому середовищі, є безпрецедентними за  масштабами  (IPCC, 2007). 

За даними IPCC (IPCC, 2014) зміна глобальної приземної температури в кінці 
XXI-го століття, ймовірно, перевищить 1.5°С в порівнянні з періодом 1850-1900 рр., 
про що свідчать проекції клімату за всіма репрезентативними траєкторіями 
концентрацій парникових газів. Потепління буде продовжувати демонструвати 
мінливість на інтервалах від року до десятиріччя і в регіональному масштабі не буде 
однорідним. 

Зміна клімату, обумовлена підвищенням температури та зміною кількості 
атмосферних  опадів, може мати відчутний вплив на водні ресурси, особливо на 
розподіл водного стоку протягом гідрологічного року, на частоту паводків та засух. 
Ці зміни матимуть негативні наслідки для таких галузей економіки як енергетика, 
транспорт, сільське господарство,  комунальне господарство, рекреація та туризм, які 
залежать від водних ресурсів. 

Серйозні наслідки кліматичних змін загрожують і Україні, оскільки вона 
характеризується порівняно низькою доступністю внутрішніх водних ресурсів у 
порівнянні з іншими країнами Європи. За показником забезпеченості водними 
ресурсами вона займає 17 місце серед 20 європейських країн, причому тільки їх 
четверта частина формується в межах країни (23.4%), а решта (76.6%) залежить від 
річкового стоку з територій прилеглих країн (The World Bank Group, 2016).  

Більшість результатів досліджень (Сніжко, 2014; Лобода, 2015; Wahren, 2012) 
підтверджують високу ймовірність зменшення водних ресурсів рівнинної України в 
ХХІ столітті на 25 – 70%. Лише в межах Українських Карпат очікується стабілізація 
і навіть деяке збільшення водних ресурсів. З огляду на наявні результати 
моделювання, слід очікувати подальшого збільшення дефіциту водних ресурсів у зоні 
нестійкого землеробства – у південних регіонах України – вже до середини ХХІ 
століття. Однак, існуючі оцінки майбутніх змін річкового стоку на території України 
не характеризуються системністю, спираються на різні інформаційні бази та 
методичні підходи, характеризують особливості різних регіонів України, тому й не 
дивно, що отримані оцінки змінюються в широкому діапазоні (від -50% до +30%) і не 
створюють серйозної науково-методичної бази для менеджменту водних ресурсів та 
проведення адаптаційних заходів до кліматичних змін. 

Тому актуальним  є виконання сучасної комплексної оцінки впливу змін 
клімату на водні ресурси з використанням загальновизнаних методичних підходів та 
сучасних чисельних гідрологічних моделей, а також  оцінка  можливих ризиків для 
галузей економіки, залежних від  водних ресурсів.   

Результати такої оцінки можуть бути використані в подальшому для розробки 
відповідного плану з адаптації та пом’якшення наслідків змін клімату для економіки 
та суспільства.   
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 

впливу зміни клімату на водні ресурси та екстремальні явища в межах України 
належить до пріоритетних напрямів державної політики (Розпорядження КМУ від 7 
грудня 2016 р. № 932-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у 
сфері зміни клімату на період до 2030 року», Національна доповідь 2017 – «Цілі 
сталого розвитку: Україна», тощо). Дисертаційна робота виконувалась у рамках 
науково-дослідних тем географічного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка "Гідроекологічна оцінка та прогноз 
гідроенергетичного потенціалу річок України в умовах кліматичних змін", 
0118U001098 (2018 р.), «Гідроекологічна оцінка енергетичного потенціалу річок 
басейну Дніпра (в межах України) в умовах змін клімату», 0116U004827 (2016 рр.). 

Мета і завдання дослідження полягають в оцінці впливу зміни клімату на 
водний стік річкових басейнів різних природних зон України     (річки Тетерів, 
Західний Буг, Самара) та на паводковий режим гірських річок    (р. Тиса та р. Прут) до 
кінця століття. 

Основні задачі наукового дослідження: 
– підготовка вихідних даних та калібрування еколого-гідрологічної моделі 

SWIM для кожного з об’єктів дослідження; 
– оцінка результатів калібрування та оцінка чутливості параметрів моделі для 

кожного з водозборів; 
– аналіз існуючих кліматичних сценаріїв та моделей (МЗЦАО та РКМ) із 

метою вибору оптимальних варіантів їх поєднання для підготовки масиву 
кліматичних даних для території України; 

– аналіз основних закономірностей зміни середньорічних та сезонних 
значень мінімальної, максимальної та середньої температури повітря, 
кількості опадів на період до 2100 року в кожному з об’єктів дослідження 
залежно від груп кліматичних сценаріїв та концентрації парникових газів; 

– аналіз основних закономірностей зміни опадів 95 та 98 процентилів для 
п’яти об’єктів дослідження; 

– оцінка зміни річкового стоку на основі семи кліматичних сценаріїв для 
трьох майбутніх періодів до кінця століття для басейнів Тетерева, Західного 
Бугу та Самари; 

– оцінка впливу змін клімату на паводки шляхом порівняння змодельованих 
максимальних річних витрат води для періоду з 2071 по 2100 рр. з 
аналогічними витратами базового періоду (1981-2010 рр.) на основі восьми 
кліматичних сценаріїв у басейнах Пруту та Тиси; 

– порівняння різних методів регіоналізації на основі глобальних даних 
кліматичних моделей. 

Об'єкт дослідження – закономірності формування річкового стоку та 
екстремальних гідрологічних явищ. 

Предмет дослідження – оцінка зміни водного стоку та паводкового режиму 
річок під впливом змін клімату. 

 Методи дослідження та вихідні дані. Для виконання досліджень 
використовувалися дані про щоденні витрати води за повний період спостережень; 
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дані щоденних метеорологічних спостережень (температура, опади), просторові дані 
землекористування та ґрунтового покриву з відповідною класифікацію ґрунтових 
профілей. 

Дослідження виконувалось за допомогою еко-гідрологічної моделі SWIM на 
основі глобальних моделей загальної циркуляції атмосфери та океанів, поєднаними з 
регіональними кліматичними моделями (статистичними або динамічними) та/або 
додатково відкоригованими. Після калібрації та валідації моделі отримані результати 
були оцінені за допомогою статистичних показників, згрупованих та реалізованих за 
допомогою мови програмування «R». 

Наукова новизна одержаних результатів. 
Вперше: 
– виконано моделювання водного стоку репрезентативних річкових басейнів 

на території України з використанням еколого-гідрологічної моделі SWIM 
та виявлено основні чинники формування їх водних ресурсів; 

– оцінено часову динаміку змін основних складових водного балансу 
річкових басейнів (опадів та температури повітря) протягом ХХІ століття з 
використанням широкого спектру глобальних та регіональних кліматичних 
моделей та найновіших кліматичних РТК (репрезентативних траєкторій 
концентрацій) сценаріїв, які ще не використовувалися в Україні; 

– виконано довгостроковий прогноз водного стоку до кінця ХХІ століття для 
трьох річкових басейнів за допомогою еколого-гідрологічної моделі SWIM 
з урахуванням трьох рівнів сценаріїв викидів парникових газів (високого, 
середнього, низького); 

– оцінено вплив зміни клімату на формування максимальних витрат паводків 
за тридцять років на річках Карпат до кінця століття з використанням 
розширеного методу даунскелінгу (XDS) та статистичного GEV-розподілу 
узагальнених екстремальних значень. 

Удосконалено: 
– методи кількісного визначення поверхневого та латерального стоку, а 

також значення евапотранспірації; 
– методи візуалізації для аналізу результатів моделювання (кліматичних та 

гідрологічних показників) на основі мови програмування «R» для басейнів 
дослідження; 

– метод регіоналізації кліматичних даних для гірських річкових басейнів 
шляхом поєднання регіональної кліматичної моделі RCA4 з моделлю, 
розробленою на основі методу XDS відповідно до сценаріїв викидів          
РТК 4.5 та РТК 8.5; 

Дістали подальший розвиток: 
– методи дослідження взаємозв’язку між фізико-географічними 

характеристиками досліджуваних річкових басейнів (клімат, ґрунти, 
землекористування, орографія тощо) та річковим стоком; 

– аналіз чутливості параметрів моделі до водного стоку в різних річкових 
басейнах; 

– методологія оцінки сезонного розподілу опадів та температури в межах 
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досліджених річкових басейнів до кінця століття; 
– оцінка невизначеності різних методів регіоналізації на прикладі гірських 

річкових басейнів. 
Практичне значення одержаних результатів полягає  у використанні 

результатів дисертаційної роботи для організації та проведення науково-
обґрунтованого водного менеджменту в Україні. Отримані дані кліматичних і 
гідрологічних прогнозів для території України можуть бути використані в сільському 
господарстві, енергетиці, соціальній сфері та для запобігання можливим 
надзвичайним ситуаціям. 

Застосований у даному дослідженні підхід може бути впроваджений в наукових 
та виробничих організаціях водного господарства та використаний як основа для 
розробки навчального курсу або декількох курсів для вищих навчальних закладів, 
пов’язаних із кліматичним та гідрологічним моделюванням та оцінкою зміни клімату. 

Особистий внесок здобувача. Постановка мети та завдань дисертаційного 
дослідження, а також обговорення отриманих результатів та висновків було виконано 
разом з науковим керівником. 

Здобувачем було виконано наступне: 
– аналіз та вивчення наукової літератури за темою дисертаційного 

дослідження; 
– збір необхідних гідрологічних, кліматичних, водогосподарських та 

просторових даних та формування інформаційної бази; 
– калібрування та валідація еко-гідрологічної моделі SWIM для всіх об’єктів 

дослідження; 
– проведення всіх необхідних розрахунків, застосування статистичних 

методів; аналіз та інтерпретація отриманих результатів та написання 
розділів дисертації. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення і результати 
дисертаційного дослідження були оприлюднені на українських та міжнародних 
конференціях і з’їздах: European Geosciences Union General Assembly (Vienna, 2016, 
2017); Міжнародній науковій міждисциплінарній конференції студентів, аспірантів та 
молодих вчених «Шевченківська весна» (Київ, 2014, 2015, 2016), Міжнародній 
науковій конференції «Від географії до географічного українознавства: Еволюція 
освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у 
Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича)» (Чернівці, 2016); 
Central Eastern European SWAT Workshop (Варшава, 2016); Міжнародній науковій 
конференції «Проблемы гидрометеорологического обеспечения хозяйственной 
деятельности в условиях изменяющегося климата» (Минск, 2015); Першому 
Всеукраїнському гідрометеорологічному з’їзді (Одеса, 2017). 

Отримані результати були представлені та обговорювались на засіданнях, 
семінарах географічного факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, у Потсдамському інституті вивчення впливу клімату та  
Потсдамському Університеті в рамках Research Training Group "NatRiskChange".  

Публікації. Основні наукові положення і результати дисертації опубліковані в 
17 наукових працях, у тому числі: 3 статті у фахових періодичних виданнях України, 
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4 публікації у міжнародних фахових виданнях, 10 – у матеріалах та збірниках тез 
конференцій, інших виданнях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 5 розділів, 
висновків, списку використаних літературних джерел (121 джерело) та додатків. 
Повний обсяг роботи становить 171 сторінку. Основний зміст дисертації викладений 
на 113 сторінках, налічує 35 рисунків, 16 таблиць та 20 додатків на 24 сторінках. 

Подяка. Автор висловлює щиру подяку професору Акселю Бронстерту з 
Потсдамського університету та доктору Валентині Крисановій із Потсдамського 
інституту вивчення впливу клімату за наукову підтримку та консультації впродовж 
написання дисертаційного дослідження, а також Німецькій службі академічних 
обмінів (DAAD) за надання стипендії для наукового дослідження в Потсдамському 
університеті.  
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 У першому розділі дисертації розглянуто проблему зміни клімату як основного 
чинника майбутніх загроз для водних ресурсів. Відзначено основні тренди в змінах 
для Європи та України  залежно від регіонів та основних підходів, які 
використовувались для оцінки. 
 Було проведено огляд публікацій та відмічено, що дослідження впливу зміни 
клімату на водні ресурси в Україні були представлені такими вченими як С. Сніжко, 
Л. Горбачова, В. Овчарук, Н. Лобода, І. Букша, С. Фішер, Р. Бар, І. Ковалець,                    
Т. Плюнтке, Т. Варен, та інш. 
 Тим не  менш, враховуючи попередні дослідження, можна зробити висновок, 
що більшість робіт не використовували чисельне гідрологічне моделювання та 
застосовували обмежену кількість кліматичних сценаріїв. Досить часто застосовані 
сценарії можуть показувати протилежні сигнали змін, особливо це стосується опадів. 
Таким чином, використовуючи класичні водно-балансові моделі разом з обмеженою 
кількістю сценаріїв та кліматичних моделей, виникає досить велике поле 
невизначеності в отриманих результатах. 
 Тому є нагальна необхідність у застосуванні комплексного підходу в оцінці 
зміни клімату на водні ресурси. У даній роботі застосовується гідрологічне 
моделювання з використанням чисельної моделі SWIM та сучасних кліматичних 
сценаріїв, які включають різні репрезентативні концентрації парникових газів (РТК) 
4.5 та 8.5 з використанням різних моделей загальної циркуляції атмосфери та океанів 
(МЗЦАО), а також різних регіональних кліматичних моделей (РКМ). 
 У другому розділі було розглянуто особливості природних умов та 
господарської діяльності в річкових басейнах, обраних для  дослідження. 
Враховуючи вимоги комплексного підходу до вибору цих об’єктів, було обрано 
річкові басейни, які розташовані в різних природних зонах та мають певні регіональні 
особливості, що обумовлені як  природними, так і антропогенними чинниками (рис. 
1). Для оцінки зміни водного стоку до кінця століття було обрано три 
репрезентативних річкових басейни: у зоні мішаних лісів – басейн річки Тетерів, у 
лісостеповій зоні – басейн річки Західний Буг, та у степовій зоні – басейн річки 



6 
 

Самара. Для оцінки зміни частоти та величини паводків до кінця століття було обрано 
два річкових басейни – Пруту та Тиси,  які знаходяться в межах Карпатського регіону.  
 

 
Рис. 1. Модельовані частини річкових басейнів дослідження в межах України 

 Також було детально проаналізовано основні характеристики природних умов 
річкових басейнів, їх гідрографічні та гідрологічні особливості, які враховуються у 
наступних модельних обчисленнях, зокрема: загальні та модельовані площі 
водозборів; основні гідрологічні характеристики по гідрологічних постах, за якими 
аналізувався гідрологічний режим річок; проаналізовано основні гідрографічні 
характеристики.  
  У третьому розділі представлено орієнтовану на досягнення цілей та задач 
дослідження методику, яка базується на передових зразках світового досвіду в сфері 
гідрологічного моделювання і оцінки впливу зміни клімату на водні ресурси та 
екстремальні гідрологічні явища. 
 Для гідрологічного моделювання було використано еко-гідрологічну модель 
SWIM,  розроблену в Потсдамському інституті вивчення впливу клімату. Модель 
включає в себе гідрологічні процеси, біологічні вегетативні процеси, кругообіг 
речовин (азот та фосфор) та рух донних відкладів у межах річкового басейну. SWIM 
має три рівні розподілення: басейн, суббасейн та гідротоп, а також включає в себе 
ГІС-інтерфейс (GRASS або MapWindow).  Модель зарекомендувала себе дуже добре 
та була апробована в різномасштабних річкових басейнах в Європі, Північній і 
Південній Америці, Африці та Азії.  
 Для моделювання було підготовлено необхідний набір вихідних даних для усіх 
досліджуваних басейнів, серед яких: кліматичні дані (добові показники 
максимальної, мінімальної та середньої температури повітря, опадів, сонячної 
радіації, відносної вологості та швидкості вітру щонайменше за період в 10 років), 
дані ґрунтового покриву з відповідною параметризацією ґрунтових профілів, дані 
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землекористування (класифіковані згідно формату SWIM), цифрову модель рельєфу 
(ЦМР), дані річкового стоку для гідрологічних постів у межах басейнів дослідження. 
 Після підготовки даних та запуску моделі було проведено її калібрування  у 
відповідності до даних натурних спостережень за водним стоком. Процес 
калібрування  полягав у підборі специфічних параметрів для кожного об'єкта 
дослідження окремо. 
 Калібрування моделі здійснювалось для базового періоду, а валідація моделі 
здійснювалась на іншому часовому періоді (в середньому від 10 до 20 років для обох 
періодів), завдяки чому перевірялась репрезентативність відтворення реального 
річкового стоку з щоденним кроком для різних гідрологічних постів для кожного з 
басейнів.  
 Для оцінки впливу зміни клімату на річковий стік трьох річкових басейнів 
(Тетерів, Самара та Західний Буг)  було використано 7 кліматичних сценаріїв з 
проекту IMPRESSIONS. Сценарії створено на основі двох РТК (РТК 4.5 та РТК 8.5) 
та п’яти МЗЦАО, які були поєднані з РКМ та відкориговані до даних реаналізу. 
Кліматичні сценарії були об'єднані в три групи  залежно від прогнозованих майбутніх 
змін: сценарії високого, середнього та низького рівня. Часовий проміжок, який 
покривають сценарії, склав з 1981 по 2100 рік. Для оцінки майбутніх змін сценарії 
були розділені на три періоди: базовий, або історичний (1981 -2010 рр.), та три 
майбутніх (2011-2040 рр., 2041-2070 рр., 2071-2100 рр.).  
 Для оцінки впливу зміни клімату на паводки для двох річкових басейнів у 
Карпатському регіоні було використано 8 кліматичних сценаріїв. Усі сценарії 
базуються на двох РТК (РТК 4.5 та РТК 8.5) та двох МЗЦАО з проекту 
IMPRESSIONS. Окрім оцінки змін паводків під впливом клімату,  завданням також 
стало дослідити ступінь невизначеності результатів моделювання  залежно від 
використаного методу регіоналізації кліматичних сценаріїв. Тому для двох МЗЦАО 
було використано два методи регіоналізації (статистичний та динамічний). Сценарії 
були згруповані в залежності від типу РТК та типу регіоналізації. Зміни витрат 
паводків були проаналізовані для періоду  2071-2100 рр. у порівнянні з базовим 
періодом  (1981-2010 рр.)  для всіх груп сценаріїв  залежно від РТК та методу 
регіоналізації в кожному з басейнів.  
 У четвертому розділі представлені результати оцінки впливу зміни клімату на 
водні ресурси в басейнах Тетерева, Самари та Західного Бугу до кінця ХХІ століття. 
Для кожного об'єкта дослідження було оцінено зміни середньорічної температури 
повітря,  середніх річних сум опадів, а також зміни у внутрішньорічному розподілі 
водного стоку для всіх розрахункових  часових періодів.  
 Було встановлено, що у всіх річкових басейнах спостерігається поступове 
збільшення середньорічної температури повітря для всіх груп сценаріїв до кінця 
століття (рис. 2).  

Найінтенсивніше температура підвищується в сценаріях високого рівня в 
порівнянні зі сценаріями середнього та низького рівня, що є досить закономірним 
явищем.  
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Рис. 2. Тенденція зміни середньорічної температури повітря для басейнів Тетерева, 

Західного Бугу та Самари за період з 1981 до 2100 року 
 
У басейні річки Тетерів середньорічна температура повітря підвищується до 

+9.8°С до кінця століття для сценаріїв низького рівня, до +11.4°С – для середнього та 
до +12.6°С – високого рівня.  

Досить схожою є тенденція для басейну Західного Бугу, де температура зростає 
до +9.6°С до кінця століття для сценаріїв низького рівня, до +10.9°С – середнього та 
до +12.3°С – для високого. Щодо річки Самари середньорічна температура повітря 
підвищиться до +10.9°С для низького, до +12.5°С – для середнього та до +14°С – для 
високого рівня відповідно. Зміни в річних сумах опадів варіюються в залежності від 
басейну дослідження, груп сценаріїв і часового періоду та не мають чіткої 
закономірності в порівнянні з температурою повітря. Так, наприклад, в басейні 
Тетерева спостерігається збільшення опадів для сценаріїв високого та середнього 
рівнів для всіх часових періодів від 25 мм до 101 мм, але сценарії низького рівня 
показують незначне зменшення в період з 2011 р. по 2040 р. та з 2071 р. по 2100 р. на 
3-4 мм. У басейні Західного Бугу спостерігається переважно додатні зміни до 119 мм, 
лише з 2011р. по 2040 р. спостерігається зменшення опадів на 9 мм у сценаріях 
низького рівня (базова величина – 738 мм). У басейні Самари опади зменшуються в 
сценаріях низького рівня для всіх часових періодів та в сценаріях середнього рівня з 
2040 по 2100 рр. Сценарії високого рівня мають позитивну тенденцію зі збільшенням 
опадів до 82 мм (базова величина –  580 мм) до кінця століття.  
 Більш істотні зміни спостерігаються у внутрішньорічному розподілі опадів 
(рис. 3). Отримані результати свідчать про збільшення опадів до 40% в басейнах 
Тетерева та Західного Бугу взимку та восени для більшості сценаріїв, але зменшення 
в літній сезон, в основному для сценаріїв середнього та малого рівнів. Зміни в басейні 
Самари мають певну неузгодженість в залежності від періодів та груп сценаріїв. 
Спостерігається збільшення опадів із січня по квітень до 30%  для всіх майбутніх 
періодів сценаріїв високого та середнього рівнів. 
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Рис. 3. Зміни в сезонній динаміці середньомісячних опадів для трьох басейнів 

дослідження до кінця століття для трьох груп сценаріїв (L – низький рівень, I – 
середній рівень, H – високий рівень) 

 
 В процесі підготовки гідрологічної моделі було відкалібровано та валідовано 
середньодобовий річковий стік щонайменше по трьом гідрологічним постам для всіх 
об'єктів дослідження. Кожен із басейнів калібрувався окремо та мав різні часові 
проміжки через брак певних даних. Період калібрації та валідації склав: з 1999 по 
2009 рр. для басейну Тетерева, з 1995 по 2004 рр. для басейну Західного Бугу та з 1992 
по 2004 рр. для басейну Самари. Перед калібруванням проводився аналіз чутливості 
параметрів моделі; серед найбільш чутливих необхідно зазначити параметри 
евапотранспірації, снігового модулю, параметри ґрунтів та підземних вод. 
Ефективність відтворення річкового стоку та порівняння його з даними спостережень 
розраховувалось на основі параметрів NSE та PBIAS.  Отримані результати були 
досить хорошими і дали можливість моделювати річковий стік на основі кліматичних 
сценаріїв. 
 Оцінка впливу зміни клімату на річковий стік до кінця століття на основі семи 
кліматичних сценаріїв розглядали для трьох часових періодів (I – 2011-2040 рр., II – 
2041-2070 рр., III – 2071-2100 рр.) в порівнянні з базовим (табл. 1). 

Було встановлено, що в басейні річки Тетерів не спостерігається чіткого тренду 
в змінах середньорічного водного стоку (від -0.6 до 2.4 мм ); для сценаріїв середнього 
рівня спостерігається збільшення стоку від 3.8 мм до 7.2 мм в залежності від періоду; 
для  сценаріїв високого рівня очікується збільшення поверхневого стоку  до кінця 
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століття від 7.1 мм до 15.2 мм. Щодо змін в сезонній динаміці, то тут спостерігається 
збільшення річкового стоку в зимові місяці та ранньою весною для всіх майбутніх 
періодів. 
 

Таблиця 1  
Зміни середньорічного водного стоку для трьох майбутніх періодів у межах 

басейнів Тетерева, Західного Бугу та Самари. 
L – низький рівень, I – середній рівень, H – високий рівень 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У басейні Західного Бугу очікується  стабільне збільшення річкового стоку для 
усіх сезонів року, з деяким зменшенням у весняні місяці для першого (2011-2040 рр.) 
та третього (2071-2100 рр.) майбутніх періодів для всіх сценаріїв у порівнянні з 
базовим періодом. Зміни для третього майбутнього періоду показують ще більше 
підвищення річкового стоку впродовж року для сценаріїв високого рівня, із ширшим 
полем невизначеності для 25 та 75 процентилю, який варіюється від +5% до +110% в 
липні-грудні у порівнянні з минулими часовими періодами.  
 У басейні річки Самари очікується збільшення річкового стоку практично для 
всіх місяців впродовж зими, літа та осені для сценаріїв високого рівня для всіх 
майбутніх періодів. Отримані результати  показують широке поле невизначеності для 
сценаріїв високого та середнього рівнів. Зміни в сезонній динаміці досить схожі для 
всіх трьох періодів.  
 У квітні всі сценарії показують зменшення стоку, результати для сценаріїв 
високого рівня показують найбільше значення порівняно до інших сценаріїв, 
особливо в третьому майбутньому періоді. Річковий стік зменшується в березні-липні 
та збільшується в листопаді та грудні для сценаріїв низького рівня в першому 
майбутньому періоді, а також зменшується у весняний період у другому періоді. Для 
третього періоду річковий стік збільшується в зимові місяці.  
 У п'ятому розділі оцінено вплив зміни клімату на паводки для басейнів Пруту 
та Тиси до кінця століття. Аналіз проводився на основі восьми відібраних 
кліматичних сценаріїв, які базуються на двох МЗЦАО (GFDL-ESM2M та HadGEM2-
ES), поєднаними з двома типами РКМ (RCA4 та XDS) та двома різними РТК (РТК 4.5 
та РТК 8.5). 

Басейн Період Q, мм 
L I H 

Тетерів 

базовий 79 84 79 
2011 – 2040 81 107 102 
2041 – 2070 86 89 114 
2071 – 2100 81 107 119 

Західний Буг 

базовий 180 188 188 
2011 – 2040 178 228 227 
2041 – 2070 198 214 246 
2071 – 2100 196 259 301 

Самара 

базовий 44 40 35 
2011 – 2040 40 49 48 
2041 – 2070 45 46 48 
2071 – 2100 46 37 60 
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 У роботі було проаналізовано репрезентативність кліматичних моделей у 
порівнянні з даними кліматичних станцій  залежно від методу регіоналізації у 
верхів'ях річкових басейнів та визначено, що кліматичні сценарії на основі XDS 
мають менше відхилення показників температури повітря (середньої, максимальної 
та мінімальної) у порівнянні з RCA4 для періоду 1980-2010 рр. Щодо річних сум, а 
також 98 та 95 процентилів опадів, то XDS мають недооцінку в межах 13-25%, а RCA4 
– 29-30%.  
 Для оцінки майбутніх змін кліматичних параметрів порівнюються два часові 
періоди: 1981-2010 рр. та 2071-2100 рр. Результати показали стабільне підвищення 
середньорічної температури повітря для всіх сценаріїв та річкових басейнів у 
середньому до 4.2°C в залежності від РТК до кінця століття. Сценарії на основі         
РТК 8.5 мають більш інтенсивне потепління порівняно з РТК 4.5. 
 Також досліджено зміни внутрішньорічної динаміки температури повітря та її 
збільшення протягом року. Зростання температури восени та взимку є більш значним, 
ніж весною та влітку. Зміни в опадах свідчать про збільшення їх середньорічних 
величин, 95 та 98 процентилей у високогір'ї, але у низинах така тенденція відсутня. 
 Після аналізу кліматичних параметрів було успішно проведено калібрацію та 
валідацію моделі SWIM для басейнів Пруту та Тиси (рис. 4). Симульований річковий 
стік порівнювався з щоденними даними спостережень як мінімум для двох постів в 
кожному з басейнів за період з 1980 р. по 2000 р. Результати калібрації в обох 
басейнах оцінюються як «добре» та «дуже добре» за критерієм Моріарсі. Серед 
найбільш чутливих параметрів було відзначено параметри снігового модулю, 
параметри  маршрутизації потоків. 

Модельований річковий стік, отриманий на основі восьми комбінацій 
кліматичних сценаріїв для двох басейнів, був використаний для аналізу зміни 
максимальних витрат паводків за тридцятирічний період до кінця століття в 
порівнянні з базовим періодом (1981-2010 рр.). Криві витрат паводків для базового та 
майбутнього періодів  залежно від РТК та методу регіоналізації кліматичних 
сценаріїв представлені на рис. 5 для басейну Тиси та рис. 6 для басейну Пруту. 
 

 
Рис. 4.  Результати калібрації річкового стоку за період з 1980 по 2000 рік для 

басейнів Пруту та Тиси 
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Рис. 5.  Криві частоти паводків модельованого стоку для a) GCMs-XDS та b) GCMs-
RCA4 на основі розподілу GEV, застосованого до річних максимумів в базовому та 

майбутньому періодах для басейну Тиси 

Рис. 6. Криві частоти паводків модельованого стоку для a) GCMs-XDS та b) GCMs-
RCA4 на основі розподілу GEV, застосованого до річних максимумів в базовому та 

майбутньому періодах для басейну Пруту 
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Отримані результати свідчать про помірне збільшення максимальних витрат за 

тридцятирічний період від 4.5% до 10% для більшості прогнозів за РТК 4.5 і значне 
підвищення на 62% при використанні Had-R-45 в басейні річки Тиса. 

Проте сигнал змін свідчить про протиріччя для прогнозів за РТК 8.5: два 
прогнози вказують на зменшення, один ‒ на незначні зміни, а Had-R-85 ‒ на 
збільшення. 

Модельовані зміни паводку річки Прут дещо відрізняються, вони 
демонструють помірне зростання в межах від 11% до 22% для трьох прогнозів за    
РТК 4.5, але за GFDL-R-45 зменшення на 9%. Результати на основі РТК 8.5 досить 
подібні до басейну Тиси: два сценарії вказують на зменшення, один ‒ на незначну 
зміну, а один (Had-R-85) ‒ на збільшення. Прогнози GCM-XDS також демонструють 
меншу розбіжність порівняно з прогнозами GCM-RCA4 в обох сценаріях викидів. 

Аналіз невизначеності, пов’язаний з кліматичними прогнозами, показав, що в 
кліматичних сценаріях у базовому періоді відхилення середньорічних опадів досить 
незначне, однак у випадку 98 та 95 процентилей відхилення є набагато вищими. Це 
підтверджує, що середні значення можуть відображатися набагато краще за рахунок 
комбінованих  моделей клімату та даунскелінгу, ніж екстремальні гідрологічні явища. 

З отриманих результатів можна зробити висновок, що 
емпіричний/статистичний метод даунскелінгу, застосований в даному досліджені, 
має менше поле невизначеності для досліджень впливу зміни клімату на регіональні 
умови утворення  паводків порівняно з динамічним даунскелінгом. 

 

ВИСНОВКИ 
1. Шляхом калібрування еко-гідрологічної моделі SWIM для гідрологічних 

басейнів дослідження встановлено, що найбільш чутливими параметрами моделі в 
досліджуваних гідрологічних басейнах були снігові параметри, параметри 
евапотранспірації та параметри маршрутизації потоків. 

2. Виконано гідрологічне моделювання щоденних значень водного стоку 
басейнів річок Західного Бугу, Самари, Тетерева, Тиси та Пруту. Точність 
відтворення річкового стоку за класифікацією Моріарсі відповідає оцінкам «дуже 
добре», «добре» та «задовільно» в залежності від басейну. 

3. Відібрано та підготовлено ряд наборів щоденних кліматичних даних за 
багаторічний період , які базуються на різних МЗЦАО та РКМ з використанням різних 
траєкторій концентрацій парникових газів для всіх об’єктів дослідження. Для 
басейнів Західного Бугу, Самари та Тетерева було підготовлено 7 кліматичних 
сценаріїв, для басейнів Пруту та Тиси – 8 кліматичних сценаріїв із часовими рядами 
до кінця століття. 

4. Проаналізовано зміни середньорічної температури повітря для всіх 
об'єктів дослідження до кінця століття. Встановлено, що середньорічна температура 
повітря підвищується в усіх кліматичних сценаріях та моделях для всіх річкових 
басейнів. Збільшення температури може досягати в середньому 4.7°C в залежності від 
річкового басейну, РТК та груп кліматичних сценаріїв. Сценарії на основі РТК 8.5 
показують більш значне підвищення температури порівняно зі сценаріями на основі 
РТК 4.5. 
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5. Встановлено, що зміни в опадах у порівнянні зі змінами температури 

повітря не мають узгодженої тенденції змін та варіюються в залежності від об'єктів 
дослідження та кліматичних моделей. Також відмічено, що збільшення концентрації 
парникових газів в атмосфері не обов'язково веде до підвищення опадів. Виконано 
аналіз внутрішньорічних змін опадів у басейнах Тетерева, Західного Бугу та Самари. 
У басейнах Тетерева та Західного Бугу відмічається підвищення опадів взимку (до 
40%), але зменшення в літній сезон (до 20% для деяких сценаріїв) для малого та 
середнього рівня сценаріїв. У басейні Самари спостерігається певна неузгодженість 
змін  залежно від сценаріїв та часових періодів. Більшість сценаріїв показують 
збільшення опадів з січня по квітень до 30% для високого та середнього рівня 
сценаріїв. 

6. Встановлено, що більшість сценаріїв показують збільшення опадів 95 та 
98 процентилів у високогір'ї до кінця століття в басейнах Пруту та Тиси. 
Внутрішньорічна динаміка свідчить про збільшення опадів для обох РТК для всіх 
місяців, крім періоду з липня по жовтень. Сумарні річні опади для обох басейнів до 
кінця століття мають незначні зміни, які не перевищують 5%, окрім сценаріїв 
HadGEM2 для РТК 4.5 (збільшення на 10-18% для обох басейнів) та для РТК 8.5 в 
басейні Тиси (до 15.6%). 

7. Виконано моделювання середньодобового водного стоку для басейнів 
Тетерева, Західного Бугу та Самари на основі 7 кліматичних сценаріїв та для басейнів 
Пруту та Тиси на основі 8 кліматичних сценаріїв до кінця століття. 

8. Розрахунки змін середньорічних показників річкового стоку показали 
його збільшення для усіх часових періодів та річкових басейнів лише для сценаріїв 
високого рівня. Для інших груп сценаріїв відмічається різні тенденції змін. 

9. Визначено зміни в сезонній динаміці водного стоку, які характеризується 
зсувом весняного водопілля на більш ранній період як наслідок підвищення 
температури повітря взимку для всіх груп сценаріїв у басейнах Тетерева, Західного 
Бугу та Самари. У літні місяці річковий стік не зазнає значних змін для періоду з 2010 
по 2041 рр., але для двох останніх періодів очікується зменшення водного стоку до 
17%. 

10. Досліджено зміни максимальних витрат паводків за тридцятирічний 
період до кінця століття в порівнянні з базовим періодом (1981-2010 рр.) для басейнів 
Пруту та Тиси на основі 8 кліматичних сценаріїв зі застосуванням різних методів 
регіоналізації кліматичних даних. 

11. Установлено, що для сценаріїв РТК 4.5 відбувається збільшення витрат 
води від 4.5% до 62% в басейні річки Тиси, та від 11% до 22% в басейні річки Прут 
у більшості сценаріїв. На основі сценаріїв РТК 8.5 зміни для обох басейнів мають 
протилежні тренди змін. Найбільший приріст максимальних витрат паводків (більше 
ніж 40%) очікується за розрахунками на основі сценарію HadGEM2-RCA4 в 
поєднанні з РТК 8.5 для обох досліджених басейнів. 

12. Виконано порівняння двох методів регіоналізації кліматичних даних на 
основі двох глобальних моделей циркуляції атмосфери та океанів, визначено, що 
GCMs-XDS сценарії показали набагато меншу похибку при моделюванні 
температури до даних спостережень у гірських умовах. 
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АНОТАЦІЯ 

Дідовець Ю.С. Оцінка впливу зміни клімату на водний стік та паводковий 
режим річок України за допомогою еко-гідрологічної моделі SWIM. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за 
спеціальністю 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія». – Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 
України, Київ, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню впливу зміни клімату на водний 
стік трьох репрезентативних для різних природних зон України річкових басейнів 
(Тетерев, Західний Буг, Самара) та на паводки гірських річок (Тиса та Прут) до кінця 
століття. 

Виконана підготовка, калібрація та валідація моделі SWIM для п’яти річкових 
басейнів у межах України. Проаналізовано основні параметри чутливості кожного з 
водозборів, оцінено ефективність моделювання річкового стоку та показано 
відповідність світовим стандартам. 

Підготовлено набори кліматичних сценаріїв (7 та 8 сценаріїв в залежності від 
об'єктів дослідження) на основі різних глобальних та регіональних кліматичних 
моделей та різних траєкторій концентрацій парникових газів. 

Оцінено майбутні зміни кліматичних параметрів температури повітря та опадів 
до кінця століття в межах п’яти річкових басейнів. 

Виконано аналіз змін річкового стоку до кінця століття для басейнів Тетерева, 
Західного Бугу та Самари в залежності від груп кліматичних сценаріїв.  

Проаналізовано зміни витрат паводків до кінця століття в басейнах річок Прут 
та Тиса. Досліджено можливі аспекти невизначеності в гідрологічному моделюванні.  

Ключові слова: гідрологічне моделювання, зміна клімату, річковий стік, 
паводки, екстремальні гідрологічні явища, SWIM, витрати води, кліматичні сценарії, 
ГІС. 
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АННОТАЦИЯ 
Дидовец Ю.С. Оценка влияния изменения климата на водный сток и 
паводковый режим рек Украины с помощью эко-гидрологической модели 
SWIM. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук по 
специальности 11.00.07 «Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия». - 
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство 
образования и науки Украины, Киев, 2019. 

Диссертационная работа посвящена исследованию влияния изменения климата 
на водный сток трех репрезентативных для различных природных зон Украины 
речных бассейнов (Тетерев, Западный Буг, Самара) и на паводковый режим горных 
рек (Тиса и Прут) до конца века. 

Выполнена подготовка, калибровка и валидация модели SWIM для пяти речных 
бассейнов в пределах Украины. Проанализированы основные параметры 
чувствительности каждого из водосборов, оценена эффективность моделирования 
речного стока и показано соответствие мировым стандартам. 

Подготовлены наборы климатических сценариев (7 и 8 сценариев в 
зависимости от объектов исследования) на основе различных глобальных и 
региональных климатических моделей и разных траекторий концентраций 
парниковых газов. 

Оценены будущие изменения климатических параметров температуры воздуха 
и осадков в пределах пяти речных бассейнов до конца столетия. 

Выполнен анализ изменений речного стока для бассейнов Тетерева, Западного 
Буга и Самары в зависимости от групп климатических сценариев до конца столетия. 

Проанализированы изменения расходов паводков до конца века в бассейнах рек 
Прут и Тиса. Исследованы возможные аспекты неопределенности в гидрологическом 
моделировании. 

Ключевые слова: гидрологическое моделирование, изменение климата, 
речной сток, паводки, экстремальные гидрологические явления, SWIM, расходы 
воды, климатические сценарии, ГИС. 

 
ABSTRACT 

Didovets I. Assessment of climate change impact on the water runoff and flood 
regime of Ukrainian Rivers using the eco-hydrological model SWIM. – Manuscript. 

Thesis for the degree of the candidate of geographic sciences by speciality 11.00.07 
– land hydrology, water resources, hydrochemistry. – Taras Schevchenko National 
University of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to the study of the climate change impact on the water 
runoff of three river basins representative for different natural zones of Ukraine (Teterev, 
West Bug, Samara) and the flood regime of mountain rivers (Tisa and Prut) by the end of 
the century. 

The objects of the study are patterns of formation of river runoff and extreme 
hydrological events. The subject of the study is the assessment of river runoff and flood 
regime changes under climate change impact. 



19 
 
The methodology of the research can be divided by main steps: 1) preparation and 

setup of the hydrological model; 2) selection and preparation of climate scenarios; 3) 
assessment of climate change impact on river runoff; 4) assessment of climate change on 
floods; 5) analysis of uncertainty. 

The model SWIM was prepared, calibrated and validated for the five river catchments 
within Ukraine. The sensitivity analysis for the basic parameters of each catchment was 
done. The effectiveness of river runoff modelling was estimated and compliance to world 
standards was shown. 

A number of climate scenarios based on various global and regional climatic models 
and using different downscaling techniques by the end of the century have been analyzed 
and prepared. The 7 climate scenarios (RCP 4.5 and RCP 8.5) were used for the Teteriv, 
Samara and Western Bug basins. For the Tisza and Prut basins were used 8 climatic 
scenarios (RCP 4.5 and RCP 8.5). 

For the assessment of changes of the river discharge and climate parameters under 
climate change impact in the three river catchments (Teteriv, Western Bug and Samara), the 
period from 1981 to 2010 was selected as the reference (according to a period of bias 
correction of climatic scenarios). The future period was divided into three intervals: 2011-
2040, 2041-2070 and 2071-2100. Each period was compared to the reference period. 
Changes for the Prut and Tisza catchments were analysed just for the period from 2071 to 
2100 and compared with the reference (1981-2010). 

Changes of climate parameters (air temperature and precipitation) in all case studies 
areas were analysed. Depending on the area, the average annual and monthly discharge 
changes, together with 25, 75, 95 and 98 quantiles changes were analysed by the end of the 
century. 

The results showed an increase in average annual air temperature for all three periods 
and basins under study by the end of the century. Besides the temperature increase, changes 
in the seasonal precipitation distribution were observed, which would lead to the 
hydrological regime changes. In the Teteriv and Western Bug catchments, precipitation 
increases in winter (up to 40%), but decreases in the summer season (up to 20% for some 
scenarios) for the small and middle scenarios. In the Samara basin, there is some 
inconsistency of changes depending on scenarios and time periods. Most scenarios show an 
increase in precipitation from January to April up to 30% for high-end and middle scenarios. 

For the Samara and Teteriv basins have been observed an increase of river discharge 
in the winter period and a decrease in the spring months with the corresponding shift of 
spring flood to the earlier period. The fall months are characterized by an increase in river 
discharge for all future periods by the end of the century. 

The changes in 30-year flood have been investigated for the Prut and Tisa basins based 
on 8 climatic scenarios by using different methods of downscaling of climatic data to the 
end of the century. It has been presented that there is an increase in flood levels for all 
projections, ranges from 4.5% to 62% for the Tisza basin under RCP 4.5. The upward trend 
is observed for most of the scenarios in the Prut basin (up to 22%) under RCP 4.5. The 
projections for both catchments show high uncertainty under RCP 8.5. The largest increase 
in 30-year flood (more than 40%) has been projected under HadGEM2-RCA4 scenario for 
both RCPs in the Tisza basin, and under RCP 8.5 in the Prut basin. 
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This study demonstrated the sensitivity of different models and related elements on 

flood changes projections. Another important issue is the uncertainty analysis during the 
modelling. A comparison of two downscaling methods of the climatic data based on two 
GCMs has been presented. The GCMs-XDS scenarios have shown a much lower bias in 
temperature compared to observation data in the mountain region. 

Key words: hydrological modelling, climate change, river runoff, floods, extreme 
events, SWIM, water consumption, climate scenarios, GIS. 


